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Johdanto
Suomen kansallismuseon oltua jo runsaat 20 vuotta yleisölle avoimena Suomen Sosialidemokraatti -lehdessä julkaistiin maaliskuussa 1939
museota koskeva laaja kirjoitus. Artikkelin kirjoittaja kuvaili museorakennuksen tilavia ja edustavia saleja, pitkiä käytäviä sekä museoon sijoitettuja kansalliskokoelmia. Samalla hän havahdutti lukijansa huomaamaan, miten suomalaistutkijoiden ja muiden matkailijoiden vieraista
maista tuomia, ainutlaatuisiksi tiedettyjä kokoelmia ei pidetty koskaan
esillä, vaan ne tuntuivat museon haltuun päätyessään häviävän jäljettömiin. Täydellisenä ja kaikenkattavana näyttäytyvän museon nähtiinkin
antavan itsestään pettävän kuvan:
Yleisölle avoinna olevan Kansallismuseon takana on toinen Kansallismuseo, joka on aivan toisenlainen. Siellä ovat olosuhteet
aivan päinvastaiset. [– –] käytävät, huoneet, salit, ullakot, kellarit,
kaikki täynnä laatikoita, näytekaappeja, pahvirasioita ja museoesineitäkin ladottuina pinottain, riveittäin ja rykelmittäin.1
Eräänä esimerkkinä suljetusta ja yleisölle tuntemattomasta museosta artikkelin kirjoittaja mainitsi kansatieteen osaston ullakkosalin, jonne hän
oli itse päässyt tutustumaan. Lukitun oven takaa oli avautunut suurilta
osin järjestämätön kokoelma afrikkalaisia, aasialaisia ja amerikkalaisia
esineitä, joiden ikä, alkuperä tai käyttötarkoitus eivät olleet aina edes
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museohenkilökunnan tiedossa. Artikkelin kirjoittaja yritti kuvailla kierrostaan esinepaljouden keskellä kertoen esimerkkejä sieltä täältä. Hänen
kirjoituksessaan vilahtelevatkin kiinalaiset hellepaidat ja silkkipuvut, tataarishamaanin rumpu, alaskalaiset linnunnahasta ja hylkeensuolesta
tehdyt vaatteet, afrikkalaiset myrkkynuolet, beduiinikivääri, tiibetiläiset
temppelisoittimet, muinaiskoptilaiset käsityöt, faaraon ”hoviherran”
muumioarkku sekä lukuisat muuut kaukaa tuodut ihmeelliset esineet.2
Yleisöltä suljettu ullakkosali ja sen kokoelmat tunnettiin museohenkilökunnan keskuudessa eksoottisen osaston tai exotican nimellä.
Virallisemmin kyse oli Kansallismuseon yleisetnografisista tai vertailevan kansatieteen kokoelmista.3 Ne koostuivat etupäässä esineistä, jotka museo oli perustamisvaiheessaan 1880-luvulla perinyt edeltäjiltään,
erityisesti Keisarillisen Aleksanterin yliopiston Historiallis-kansatieteelliseltä museolta. Euroopan ulkopuolelta tuodut esineet olivat pitkään
muodostaneet yliopistokokoelmien ytimen ja keskeisen keruukohteen.
Juuri vieraiden kulttuurien esineistön nähtiin kuvastavan kokoelmien
kartuttajien taitoa hahmottaa ja kuvata maailmaa sen kaikessa moninaisuudessaan. Kaukomatkoilta tuoduilla esineillä nähtiin olevan myös
huomattavaa harvinaisuus- ja statusarvoa. Kuten 1930-luvun lehtikirjoitus osoittaa, perinteikkäiden ulkomaisten kokoelmien arvo ja rooli
olivat kuitenkin kokeneet suuren mullistuksen tai jopa romahduksen,
minkä seurauksena ne olivat jääneet Suomen kansallismuseossa lukittujen ovien taakse ja yleisölle tuntemattomiksi. Mistä tässä mullistuksessa
oikein oli kyse?
Tämä tutkimus avaa näköalan vieraiden kulttuurien ja niiden esineistön esittelyn varhaisvaiheisiin Suomessa aina 1910-luvulle asti. Se
tarkastelee monia nykyajan näkökulmasta jo voimansa menettäneitä tai
muotoaan muuttaneita mutta omana aikanaan vallinneita käsityksiä vieraista kulttuureista sekä sitä, miten näyttelyt konkretisoivat ja välittivät
näitä mielikuvia ja käsityksiä yleisölle. Erilaisissa museoissa ja niiden
ulkopuolella järjestetyt näyttelyt olivat 1800-luvun jälkimmäisellä puoliskolla keskeinen tiedon tuottamisen ja levittämisen foorumi. Niistä
suurimmat, maailmannäyttelyt, ylsivät jopa kymmenien miljoonien kävijälukuihin. Ne kokosivat uusimman tiedon ja viimeisimmät keksinnöt kansainvälisen yleisön tutustuttaviksi.4 Myös lukuisat pienemmät ja
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paikallisemmat näyttelyhankkeet tarjosivat kävijöilleen merkityksellisiä
ja elämyksellisiä hetkiä. Tämä tutkimus valaisee aiemmin tuntematonta, vieraisiin kulttuureihin keskittyvää puolta suomalaisessa näyttely- ja
museohistoriassa ja lähestyy samalla Suomen kansallismuseon historiaa perinteisestä kansallisesta näkökulmasta poiketen. Tutkimuksen
edetessä tullaan etsimään ja esittämään vastauksia myös sille, miksi
Kansallismuseon eksoottinen osasto pysyi yleisöltä suljettuna. Vaikka
näyttelyt avaavat itsessään mielenkiintoisen näkymän menneisyyteen,
tutkimuksessa on pohjimmiltaan kyse museoiden ja näyttelyiden historiaa laajemmasta ja kauaskantoisemmasta ilmiöstä: miten suomalaiset
saivat ja käsittelivät tietoa itselleen vieraista ja kaukaisista kulttuureista,
ja miten he rakensivat käsityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta.

Eksoottisuus tutkimuskohteena
Suomen kansallismuseon henkilökunnan piirissä vakiintuneelle tavalle
nimittää Euroopan rajojen ulkopuolelta peräisin olevia esinekokoelmia
eksoottisiksi oli runsaasti esikuvia. Eksoottisuuden määrittely ei kuitenkaan ollut – eikä edelleenkään ole – yksinkertaista. Sanan juuret ovat
kreikan kielessä, missä sillä viitataan jonkin asian ulkopuolella olevaan
tai ulkopuolelta tulevaan.5 Eksoottisuus ei siis paikantunut alun perinkään tarkasti: sillä tarkoitettiin kaukaisilta seuduilta tai vieraista maista
peräisin olevia ihmisiä ja asioita. Toisaalta eksoottisuus ei ollut pelkästään maantieteelliseen etäisyyteen tai valtiollisiin ja kulttuurisiin rajoihin perustuvaa ulkopuolisuutta, vaan siihen nivoutui olettamus kohdattavan asian perustavaa laatua olevasta erilaisuudesta tai vieraudesta.
Erilaisuus tulkittiin usein oudoksi, pelottavaksi ja jopa uhkaavaksi, mutta toisaalta siihen kietoutui myös mystisen kiehtovilta ja houkuttelevilta
tuntuvia elementtejä.6
Filosofi ja kirjallisuudentutkija Tzvetan Todorov on nimennyt eksoottisuuden erääksi erityispiirteeksi sen, että eri puolilla maailmaa elävät
ihmisyhteisöt saatettiin kokea jollain tavoin samankaltaisiksi, olemukseltaan eksoottiseksi.7 Tämä piirre yhdistää eksoottisuuden ja sen tutkimuksen osaksi laajempaa vierauden tutkimuksen kenttää, jonka taustaljohdanto 9

la ovat erityisesti postkoloniaalisen tutkimuksen olettamukset tiedon ja
mielikuvien kulttuurisidonnaisuudesta. Eksoottisuuden käsitettä ja sen
ilmenemistä on tutkittu varsin vähän,8 mutta se liittyy tiiviisti sellaisiin
laajemmin huomioituihin tutkimuskategorioihin kuten toiseus, vieraus,
ulkomaisuus, orientalismi, primitivismi tai tropikalismi.9 Kaikkia näitä
yhdistävät ajatukset vieraudesta, eron osoittamisesta, tekemisestä tai sen
esittämisestä.10
Eksoottisuuden määrittelyjä ja luonnetta pohdittaessa on keskeistä
ymmärtää, ettei eksoottisuutta ole olemassa sellaisenaan. Se ei ole kenenkään ihmisen synnynnäinen ominaisuus tai minkään asian ominaispiirre. Kulttuuriantropologi Peter Mason on todennut tutkimuksessaan, että eksoottista ei voi kohdata, vaan se on jotain, joka tuotetaan
ja rakennetaan.11 Eksoottisuus liittyy aina määrittelyn ja kuvailemisen
prosesseihin ja on siten tiiviisti sidoksissa tulkintoja tekeviin ihmisiin
ja yhteisöihin. Kirjallisuustieteilijä Srinivas Aravamudan huomauttaakin
eksoottisuuden suhteellisuudesta ja näkökulmaisuudesta: mikä tuntuu
yhdestä eksoottiselta, ei ole sitä toiselle.12 Se, mitä tai ketä on pidetty
eksoottisena, on ollut kulttuurisesti määrittynyttä, mutta myös historiallisesti muuttuvaa.
Eksoottisuuden kulta-aikana on usein pidetty 1700- ja 1800-lukuja.
Historioitsijat G. S. Rousseau ja Roy Porter ovat esittäneet, että heidän
eksotismiksi nimittämänsä kirjallinen ja myös syvemmin maailmankatsomuksellinen käytäntö, jossa oman kulttuurin ja sen ulkopuolille
jäävien kulttuurien välille asetettiin tarkkoja ja arvottavia rajoja, näkyi jo
vahvasti matkailijoiden kertomuksissa 1600-luvun alkupuolelta lähtien
ja jatkui katkeamattomana 1800-luvulle asti.13 Täysin yhdenmukaista eksoottisuuden määrittely ei kuitenkaan ole ollut. Eksoottisuus on tulkittu
usein samassa ajassakin olemukseltaan häilyväksi ja ristiriitaiseksi. Esimerkiksi juuri valistusajalla eksoottisuus kytkeytyi vahvasti jalon villin
ihannointiin, alkukantaisuuden nostalgisointiin sekä oman elämäntavan
kritiikkiin. Toisaalta se nähtiin sivistymättömyyden ja barbaarisuuden
sijana, sivilisaation vastakohtana.14 Myös vieraiden kansojen parista
peräisin olevien esineiden määrittelyssä päädyttiin usein ristiriitaisiin
tulkintoihin. Esimerkiksi Natasha Eaton on osoittanut, miten suhtautuminen aasialaisesineistöön aaltoili 1700-luvun Euroopassa siten,
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että samankaltaisetkin esineet määriteltiin toisinaan vulgaareiksi kuriositeeteiksi, toisinaan muodikkaaksi luksukseksi.15 Rousseu ja Porter
muistuttavat, että eksoottisuus ei välttämättä paikantunut ainoastaan
maantieteellisesti etäisiin kulttuureihin, vaan samalla tavoin vierailta,
oudoilta ja eksoottisilta tuntuvia asioita saattoi löytyä myös oman kulttuurin sisältä.16 Tällaisia kulttuurin sisäisiä eksoottisia toisia saattoivat
olla esimerkiksi etnisiin tai uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat
yhteisön jäsenet.
Imperialismin aikakausi muokkasi voimallisesti käsityksiä eksoottisesta. Se sijoitti eksoottisen aiempaa yksiselitteisemmin tropiikkiin ja
siirtomaihin liittäen sen samalla tiiviisti osaksi mielikuvia mittaamattomista luonnonrikkauksista. Siirtomaavalloitusten ja taloudellisen hyväksikäytön perustelut nivoutuivat myös käsityksiin paikallisista ihmisyhteisöistä vieraina, outoina ja eksoottisina: fyysiseltä ja henkiseltä kehitykseltään alempiarvoisina, luonnonvarojen hallintaan ja hyödyntämiseen
kykenemättöminä. Tähän imperialismin ja kolonialismin painolastiin
kohdisti huomionsa ranskalainen kirjailija ja taideteoreetikko Victor
Segalen, joka hahmotteli vuosina 1904–1918 eksoottisuutta käsittelevää
esseekokoelmaansa.17 Segalen käytti eksotismin käsitettä kuvatessaan
vieraassa ympäristössä syntyvää tunnetta kaiken moninaisuudesta ja
erilaisuudesta. Hänen mielestään tällainen kulttuurinen reaktio oli ihmiselämää rikastuttava ja avartava. Tästä syystä eksoottisuuden kokemus oli Segalenin mukaan vapautettava sen maantieteellisistä kytköksistä tropiikkiin ja kaikkeen siihen liittyvästä ”halvasta hienostelusta”
– palmuista ja kameleista, hellekypäristä, mustista ihoista ja keltaisesta
auringosta, kuten hän kuvaili – ja muutettava koskemaan yleisemmin
käsityksiä erilaisuudesta ja moninaisuudesta.18 Eksotismi merkitsi Segalenille siis kokemusprosessia, jonka kautta ihminen pystyisi paremmin
nauttimaan ympäröivän maailman kauneudesta ja rikkaudesta.
Segalen mainitaan usein esimerkkinä siitä, miten eksoottisuudelle
pyrittiin kolonialismin aikakaudella löytämään valtavirrasta poikkeavia,
positiivisempia merkityksiä. Segalen on myös inspiroinut myöhempiä
tutkijoita pohtimaan vieraiden asioiden kohtaamisen ja kokemisen kulttuurista ja rakennettua luonnetta. Esimerkiksi Tzvetan Todorov on juuri
Segaleniin viitaten korostanut eksoottisten kokemusten ja määrittelyijohdanto 11

den erityisyyttä ja erilaisuutta: näennäisen samankaltaisuuden sijaan
niitä ohjaavat aina monet aikaan, paikkaan, kulttuuriin ja havainnoitsijaan liittyvät tekijät. Todorov toteaakin, että voimme tutkia ainoastaan
eksoottisen määrittelystä kertovia näkökulmia.19 Juuri tällaisiin ajassa
muuttuviin, osin yksilöllisiin, osin yhteisöllisiin näkökulmiin ja käsityksiin eksoottisuudesta pureudutaan myös tässä tutkimuksessa.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on käsitys eksoottisuudesta ilmiönä, joka ei ole minkään asian alkuperäinen ominaisuus, vaan joka
syntyy ja muuttuu kulloinkin tehtävien määrittelyjen ja niitä konkretisoivien esitysten myötä. Teoreettisesti tutkimus nojaa erityisesti Peter
Masonin esittämiin ajatuksiin. Hänen mukaansa eksoottisuus on pohjimmiltaan sitä, että alkuperäisestä kontekstistaan irrotetuille ihmisille,
esineille ja asioille annetaan merkitys liittämällä ne niille itselleen uuteen ja vieraaseen, mutta yleisön näkökulmasta ymmärrettävään kontekstiin.20 Uudelleenkontekstualisointi merkitsee käytännössä asioiden
selittämistä yhdistämällä ja suhteuttamalla niitä muihin asioihin. Se
auttaa muodostamaan alustavan ymmärryksen siitä, mistä vieraassa
asiassa voisi olla kyse ja on siten luonnollinen ja yleisinhimillinen keino
lähestyä aiemmin tuntemattomia asioita. Vieras asia voidaan ympäröidä
potentiaalisesti lukemattomilla erilaisilla selityksillä ja konteksteilla, ja
se voi tulla ymmärretyksi lukuisin tavoin. Ympäröivä kulttuuri asettaa
viime kädessä rajat sille, millaiset selitykset ovat mahdollisia. Eksoottisuus ei siis ole muuttumatonta eikä samassa ajassakaan välttämättä
yhdenmukaista, vaan sillä on kyky esiintyä lukuisina variaatioina, muotoina ja sävyinä.

Esille asetettua esine-eksotiikkaa
Masonin mukaan eksoottisuuden ja sitä koskevien esitysten välillä on
tiiviis yhteys: jopa siten, että eksoottisuus on ensisijaisesti representaatioita.21 Vieraiden asioiden selittäminen nivoutuu aina niiden esittämiseen – olipa se sitten suullista, kirjallista, visuaalista, jossain muussa
muodossa tapahtuvaa tai monia eri muotoja yhdistävää. Tässä tutkimuksessa vierauden ja eksoottisuuden ilmenemistä tutkitaan perehtymällä
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erityisesti näyttelyihin, museoihin ja laajemmin ymmärrettynä esille
asettamisen kulttuuriin, jonka keskiössä ovat erilaisiin tiloihin järjestetyt
esineet, näytteet ja materiaalisen kulttuurin esimerkit. Esineillä on nähty
olleen erityisen voimakas rooli eksoottisuuden määrittelyprosesseissa.
Esimerkiksi Srinivas Aravamudan on luonnehtinut eksoottisuutta pohjimmiltaan esineiden poetiikaksi: esineiden keruu, luokittelu ja selittäminen ovat eksoottisuuden määrittelyn kantavia elementtejä.22 Esineiden esittelyn ja niiden tulkitsemisen ympärille alkoi muodostua jo
uuden ajan alussa omia asiantuntijoitaan, paikkojaan ja instituutioitaan,
joista muotoutui 1800-luvulle tultaessa moderneja museoita.
Esineiden on toisinaan oletettu viittaavan hyvin suoralla ja konkreettisella tavalla niihin menneisiin ajanjaksoihin tai maantieteellisesti etäisiin ihmisyhteisöihin, joihin ne ovat alun perin liittyneet. Esimerkiksi Suomen kansallismuseon kansatieteen osaston johtaja Uuno Taavi
Sirelius esitti seuraavan näkemyksensä esineiden luonteesta museon
avautumisen aikaan vuonna 1916:
Vanha esine on jo sellaisenaan mielenkiintoinen, se kun on ikään
kuin tervehdyksen tuoja, sanansaattaja jo ammoin kuluneelta ajalta: semmoisena se puhuu välittömästi tunteellemme.23
Museoesineiden lumo perustuu edelleenkin ainakin osittain siihen tuntemukseen, että esineet ovat aidosti pala omaa kulttuuriaan ja tarjoavat
siten katsojille välittömän ja konkreettisen yhteyden – miltei kosketuksen – vieraisiin aikakausiin ja maihin.24 Historioitsija Thomas J. Schlereth on kuvaillut esineiden ei-kielellistä ja kääntämätöntä luonnetta,
joka johtaa niiden kolmiulotteisuuden ja aistittavuuden keskeisyyteen.25
Esine itsessään saattaa ensi ajattelemalta vaikuttaa kykenemättömältä
välittämään oman ”luontonsa” vastaisia viestejä. Nykytutkimus korostaa
kuitenkin enenevässä määrin sitä, ettei näyttelyesine – kuten ei mikään
muukaan historiallinen lähde – ainakaan pääsääntöisesti puhu itsekseen eikä kerro tarinaansa spontaanisti. Se saa äänensä ja merkityksensä
siitä kertovien ja siihen tutustuvien ihmisten välityksellä. Esineen merkitys muodostuu myös suhteessa sitä ympäröivään näytteillepanoon ja
muihin esineisiin.26 Näin ollen yhteen ja samaan esineeseen liittyvät
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merkitykset ovat muuttuvia, ja se saattaa elämänkaarensa aikana saada
monenlaisia selityksiä ja rooleja.27
Kansatieteellisten näyttelyiden olemusta pohtinut Barbara Kirshenblatt-Gimblett on esittänyt, että 1800-luvun puolivälissä museomaailmassa tapahtui pedagoginen muutos, jonka myötä esineille jäi aiempaa välineellisempi tehtävä: ne kuvittivat ja konkretisoivat tarinaa, joka
haluttiin kertoa joka tapauksessa.28 Vaikka esineen alkuperäistä ääntä
ei ymmärrettäisi aivan näin marginaaliseksi ja muokattavissa olevaksi, näyttelytoiminta merkitsee aina esineiden yhdistämistä tarinoihin
ja toisiin esineisiin.29 Museot ja näyttelyt eivät siis vain anna esineille
tilaa näkyä ja kertoa tarinaansa, vaan ne osallistuvat aktiivisesti esineitä
koskevien tulkintojen muodostamiseen ja niiden välittämiseen.
Esineet ovat itsessään tilallisia kappaleita, joita museot ja näyttelyt
järjestävät ja esittelevät käytettävissä olevien tilojen puitteissa. Tilallisuus
määrittää monella tavoin näyttelyiden muotoa ja ulkoista ilmettä, mutta
myös niiden välittämiä viestejä. Kultturimaantieteilijä David N. Livingstone on tutkimuksessaan kuvannut menneisyyden museoita paikkoina,
joiden käytössä olevat tilat ja niiden hyödyntäminen vaikuttivat keskeisellä tavalla museoissa muodostuneeseen ja välitettyyn tietoon. Hänen
mukaansa tilalliset tekijät edistivät tiettyjen teemojen esittelyä tai toisaalta rajoittivat toisten näkyvyyttä, asettivat niille reunaehtoja tai piilottivat
ne kokonaan. Tilat voitiin valjastaa eri ilmiöitä koskevien selitysten ja
väitteiden tueksi siten, että tarina eteni ja tuli todennetuksi tilaan järjestettyjen esineiden virtaa seuraamalla.30
Näyttelyiden tilalliset ominaisuudet ja ratkaisut muodostavat myös
erään tässä tutkimuksessa seurattavan juonteen. Kulttuurimaantieteilijä
Pauli Tapani Karjalaisen ajatus kolmesta toisiinsa kietoutuvasta tavasta
hahmottaa kaupunkitodellisuutta tekee myös näyttelytilan olemusta ymmärrettäväksi ja lähestyttäväksi.31 Ensinnäkin näyttely on – kaupungin
tavoin – järjestäjiensä rakentama fyysinen ja materiaalinen kokonaisuus. Toisaalta se on myös aina kokemuksellinen ja yksilöllisesti tulkittu. Sillä on kuitenkin myös kolmas, kulttuurinen ulottuvuutensa, joka
määrittää sekä näyttelykonseptia että kävijöiden kokemuksia.
Vaikka näyttelykonventio on usein kävijöille kulttuurisesti tuttu, ja
vaikka he pystyvät ymmärtämään järjestäjien heille tarjoaman tiedon,
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näyttelyt ja museot ovat myös kulttuurisen erilaisuuden ja vierauden
paikkoja. Ne tuovat toisilleen joko ajallisesti tai maantieteellisesti etäiset
ja vieraat kulttuurit kosketuksiin ja tietoiseksi toisistaan. Historioitsija
James Clifford on puhunut museoista kulttuurien välisinä kontaktipintoina, mutta korostanut samalla niissä tapahtuvien kohtaamisten epätasapainoisuutta ja yksipuolisuutta.32 Näyttelyvitriinien sisäpuolelle jäävä
kulttuuri ei yleensä kohtaa mitään tai ketään; se on läsnä vain esineidensä välityksellä. Esittelyn kohteena oleva kulttuuri ei myöskään usein tarjoa itse selityksiä itsestään ja esineistöään, vaan kuvailun hoitaa näyttelyn järjestävä henkilökunta tai muu esiteltävän kulttuurin ulkopuolinen
asiantuntija. Vaikka näyttelyt ovat mahdollistaneet toisista kulttuureista
tietämisen, ne ovat myös usein muodostuneet erojen osoittamisen ja
vallankäytön sijoiksi.
Museoinstituution historia nivoutuu tiiviisti luonnon- ja ihmistieteiden historiaan ja kulloisenkin ajan tietämyksen osoittamiseen ja esittämiseen. Kuten David N. Livingstone on todennut, museoiden ja näyttelyiden ominaisuuksiin tiedon rakentajina kuului niiden varhaisvaiheista
lähtien erityisesti esineiden ja niihin liittyneiden laajempien ilmiöiden
nimeäminen, luokittelu, järjestäminen ja niiden välisten suhteiden
osoittaminen.33 Nämä järjestelyprosessit eivät koskaan ole siinä mielessä
itsestään selviä tai luonnollisia, että esineiden voisi nähdä sanelevan itse
omaa järjestymistään ja asettautuvan ”oikeille” paikoilleen. Museoihin
liittyvä ja niiden itsekin tietoisesti rakentama tieteellisyyden ja objektiivisuuden vaikutelma piilottaa sen nykytutkimuksessa jatkuvasti esiin
tuodun tosiseikan, että jokaisen näyttelyn aikaansaamiseksi on tehty
lukuisia valintoja, päätöksiä ja linjauksia, jotka heijastavat järjestäjiensä
maailmankuvaa, arvoja ja pyrkimyksiä.34 Näyttelyissä ja museoissa rakentuu ihmisistä, esineistä ja tulkinnoista muodostuvia ainutkertaisia
kokonaisuuksia.
Tämä tutkimus nojaa ajatukseen näyttelyiden järjestäjistä kulttuurisen ja kulttuurien välisen tiedon välittäjinä.35 He pyrkivät näyttelyiden
muodossa välittämään tietoaan ja käsityksiään esille asetetusta vieraasta
kulttuurista vastaanottavalle suomalaisyleisölle. Järjestäjien oma kulttuurinen tausta teki heistä välittäjinä erityisiä: Suomessa syntyneitä ja
kasvaneina he pystyivät arvioimaan kävijöiden vieraita kulttuureja kosjohdanto 15

kevan etukäteistiedon määrää ja luonnetta, ja siten rakentamaan näyttelyä oletulle yleisölle sopiviksi. Vieraita kulttuureja koskevan tiedon muodostaminen ja välittäminen ei siis ollut suoraviivaista siirtämistä, vaan
vaati järjestäjiltään kulttuurista sensitiivisyyttä ja tiedon mukauttamista.
Tieteenhistorioitsija James A. Secord on luonnehtinut tiedonmuodostusta monimutkaiseksi neuvotteluprosessiksi, joissa tieto ei leviä suoraviivaisena diffuusiona paikasta toiseen, vaan muotoutuu vähitellen
liikkuessaan ja kulkeutuessaan eri ihmisten, paikkojen ja kulttuurien
välillä.36 Myös näyttelyt olivat tällaisia ihmisten ja esineiden kohtaamisen, tiedon muotoilemisen ja sitä koskevan neuvottelun paikkoja.
Näyttelyiden järjestäjillä on ollut keskeinen rooli näyttelykokonaisuuksien muodostamisessa ja niitä koskevien selitysten tarjoamisessa,
mutta heilläkään ei ole ollut valtaa eikä keinoja kontrolloida sen vastaanottoa. H. Glenn Penny muistuttaa, että jokainen näyttely synnyttää
äärettömän määrän yksilöllisiä merkityksiä ja tulkintoja, joita mikään
tutkimus ei pysty täydellisesti vangitsemaan.37 Yleisö ei ole passiivinen,
sille välitettyjä viestejä kuuliaisesti seuraava ja omaksuva massa, vaan
heterogeeninen joukko, jonka keskuudessa syntyy yksilöllisiä ja joskus
hyvinkin ennalta arvaamattomia tulkintoja.38 Yleisöä yhdistävä kulttuurinen ja kansallinen viitekehyskin on aina lähtökohtaisesti heterogeeninen: se sisältää erilaisia poliittisia, elämänkatsomuksellisia, kielellisiä ja
ammatillisia orientaatioita ja niihin nivoutuvia näkemyksiä.

Tutkimustehtävä ja rajaukset
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan ulkopuolelta peräisin
olevien – vieraiksi, ulkomaisiksi tai eksoottisiksi miellettyjen ja usein
myös niin nimitettyjen – esinekokoelmien synnyn ja esittelyn vaiheita
Suomessa 1870–1910-luvuilla. Venäjän valtakunnan alaisessa autonomisessa Suomen suuriruhtinaskunnassa elettiin näinä vuosikymmeninä kansallisuusaatteen muotoutumisen ja vahvistumisen aikaa.39 Myös
museoiden järjestäytymisessä ja niiden harjoittamassa esinekeruussa
oli havaittavissa voimistuvia nationalistisia painotuksia. Nykyperspektiivistä tarkasteltuna muodostuu helposti se käsitys, että esimerkiksi
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Suomen kansallismuseon perustamiseen johtanut kehityskulku eteni
määrätietoisesti kohti kansallisia painotuksia ja päämääriä. Myös aiempi tutkimus on tukenut tätä ajatusta, sillä suomalaisen museokentän
ja aivan erityisesti Suomen kansallismuseon historiaa on usein tutkittu kiinnittämällä huomio juuri kansallisen projektin vahvistumiseen
ja konkretisoitumiseen autonomian loppuvaiheissa ja itsenäistymisen
alussa. Esimerkiksi Sirkka Kopisto ja Sirpa Haila ovat tutkimuksissaan
tarkastelleet Suomen kansallismuseon perustamisen ja rakennussuunnittelun historiaa kansallisaatteen leviämisen ja huipentumisen näkökulmasta.40 Myös Mikko Härön Suomen muinaismuistohallinnon historian yksityiskohtainen tarkastelu sekä Derek Fewsterin suomalaisen
historiakäsityksen rakentamista koskeva tutkimus keskittyvät juuri kansallisen ajattelun ilmentymiin.41
Suomen kansallismuseon ja suomalaisen museokentän kehityksessä olikin toki vahvasti kyse nationalismin vahvistumisesta ja sen saamista ilmenemismuodoista. Museoiden ja niiden haltuun päätyneiden
esinekokoelmien historia ei kuitenkaan nivoutunut yksinomaan – tai
välttämättä ollenkaan – kansallisuusaatteeseen. Museoiden ja kokoelmien historiaa seurattaessa avautuu siitä täysin erillisiä kehityskaaria,
joissa esimekiksi juuri Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistön
keruulla ja näytteillepanolla oli merkittävä rooli. Monien museoiden ja
kokoelmien vanhin ja perinteikkäin osa koostui Euroopan ulkopuolelta
tuoduista esineistä, joiden historia, muuttuva asema ja tulkinnat ovat
jääneet aiemmassa, suomalaisuuden ja kansallisuusaatteen ilmenemiseen keskittyvistä tutkimuksessa sivurooliin tai kokonaan käsittelemättä.
Tämä tutkimus avaa suomalaiseen museo- ja näyttelyhistoriaan uudenlaisen näkökulman ja hahmottaa museokenttää erityisesti afrikkalaisten, aasialaisten, alaskalaisten ja lukuisten muiden Euroopan ulkopuolelta peräisin olevien esineiden ja kokoelmien kannalta. Näiden
esinekokoelmien näyttelyhistoriaa lähestytään siten, että huomio ei ole
vain yksittäisessä keräilijässä, näyttelyssä tai museossa, vaan tavoitteena
on ymmärtää tutkittavan ajanjakson näyttelytoimintaa laveasti ja kaikessa kirjossaan. Tutkittavina vuosikymmeninä Suomessa oli monia eri
lähtökohdista ponnistavia organisaatioita ja yksittäisiä toimijoita, jotka
osallistuivat vieraita kansoja ja kulttuureja koskevan tiedon määrittejohdanto 17

lyyn ja popularisointiin erilaisissa pysyvissä ja väliaikaisissa näyttelyissä. Tätä moniäänistä näyttelykenttää tarkastellaan kronologisesti edeten
siten, että myös samassa ajassa olleet rinnakkaiset hankkeet ja niiden
välittämät erilaiset ja välillä ristiriitaisetkin viestit pääsevät kuuluville.
Tutkimuksen kohteina on kansatieteelliseksi luokiteltavia museoita ja
näyttelyitä, mutta myös esimerkiksi kristilliseen lähetystyöhön sekä taideteollisuuden ja maantieteen opetukseen ja popularisointiin liittyviä
näyttelyhankkeita. Tutkimuksen kannalta kiinnostavia ovat niin toteutuneet näyttelyt, pitkään lähinnä suunnitelmien asteella olleet hankkeet
kuin kokonaan toteutumatta jääneet suunnitelmat, jotka nekin kertovat
joskus tärkeinä pidetyistä hankkeista ja niiden kariutumisen prosesseista. Tutkimusteema kytkeytyy osaltaan esiteltävien esineiden keruuhistoriaan. Vaikka kokoelmien muotoutuminen ja niiden sisällölliset seikat
ovat näyttelyiden järjestämisen keskeinen taustatekijä, tutkimuksen
tavoitteena ei kuitenkaan ole kartoittaa systemaattisesti esineiden keruuhistoriaa.
Tutkimuksen perusrakenne seuraa toimijoista suurimman ja historialtaan pisimmän eli Suomen kansallismuseon ja sitä edeltäneiden organisaatioiden vaiheita. Muut, luonteeltaan satunnaisemmat ja lyhytkestoisemmat näyttelyhankkeet sijoitetaan Kansallismuseon näkökulmasta
avautuvaan kronologiaan. Tutkimuksessa tarkastellaan siis sekä pidempää, useamman vuosikymmenen kehityskaarta – muutoksia, murroksia
ja jatkuvuuksia – että myös tietyissä hetkissä näyttäytyviä samanaikaisuuksia ja rinnakkaisia tulkintoja.42 Eri näyttelyhankkeilla oli omat taustansa ja erilaisiin historiallisiin ilmiöihin ja eritahtisiin kehityskulkuihin
kiinnittyvät juurensa. Ne saattoivat kuitenkin kohdata samassa ajassa
ja näyttäytyä aikalaisten näkökulmasta osana yhtä ja samaa eksoottisen
esittämisen kenttää.
Tutkimuksen kohteena on aikaväli, joka alkaa 1870-luvulta ja jatkuu
1910-luvulle. 1870-luku merkitsi selkeää murrosta suhteessa aikaisempiin vuosikymmeniin: tällöin organisoitiin ja avattiin yleisölle useita erilaisia Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöä esitteleviä näyttelyitä. Ennen 1870-luvun tarkastelua luodaan kuitenkin laajahko katsaus
varhaisempaan keruu- ja näyttelyhistoriaan aina Turun akatemian ajasta asti, sillä se määritteli voimakkaasti 1870-luvulla tehtyjä ratkaisuja.
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Ensimmäisen maailmansodan aika ja sotien välinen kausi merkitsivät
yleistä museo- ja näyttelytoiminnan sekä esineiden keruun hiipumista
Euroopassa.43 Näin tapahtui myös Suomessa 1910-luvulla. Museokentän
vakiintumiseen ja seisahdukseen vaikuttivat lisäksi pitkään valmisteltu Suomen kansallismuseon avautuminen alkuvuonna 1916, Suomen
itsenäistyminen ja sitä seurannut sisällissota. Nämä tekijät yhdessä
eksoottisiksi koettujen esineiden lisääntymisen ja arkipäiväistymisen
kanssa saivat aikaan tilanteen, jossa vieraita kulttuureja esittelevä näyttelytoiminta hiipui Suomessa viritäkseen uudelleen ja toisenlaisena vasta
1950–1960-luvuilla. Tutkimus päättyy tähän 1910-luvun murroskohtaan.
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, millaisia Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöä kokoavia näyttelyhankkeita Suomessa oli ja
miten ne esittelivät vieraita esinekulttuureja ja ihmisyhteisöjä. Tarkastelun perusolettamuksena ovat käsitykset eksoottisuuden rakennetusta
ja esitetystä luonteesta. Tutkimuksessa pohditaan seuraavia kysymyksiä:
Millä tavoin ja mistä syistä esineistön vierautta, ulkomaisuutta tai eksoottisuutta selitettiin ja hyödynnettiin eri näyttelyissä? Millaisilla tiedoilla ja selityksillä esineet milloinkin ympäröitiin ja mihin tarkoituksiin ne valjastettiin? Millaiset periaatteet jäsensivät esillepanoja ja miten
tilalliset ratkaisut ilmensivät tai muokkasivat näyttelyiden painotuksia?
Tutkimuksen pääpaino on näyttelyn järjestäjien näkemyksissä ja suunnitelmissa sekä heidän roolissaan välittäjinä. Lähdeaineistojen salliessa
tutkimuksessa pyritään kuitenkin huomioimaan myös näyttely-yleisöjen
kokemukset ja tulkinnat.
Vierauden ja eksoottisuuden tulkinnat kytkeytyivät ja suhteutuivat käsityksiin suomalaisuudesta ja kansallisesta kulttuuriperinnöstä.
Kansalliseksi ja siitä erilliseksi tai vieraaksi koetun esineistön suhde ja
näiden välinen liikkuva raja onkin eräs tutkimuksen tärkeä osa-alue.
Suomen asema Venäjän keisarikunnan alaisuudessa muodostaa kiinnostavan kontekstin eksoottisuutta koskevien tulkintojen tarkastelulle.
Eurooppalaisiin suurkaupunkeihin 1800-luvulla perustetut kansatieteelliset museot ja niihin hankitut laajat Euroopan ulkopuolisten kansojen kokoelmat kytkeytyivät tyypillisesti imperialismiin, valloitusten
legitimoimiseen ja siirtomaiden esittelyyn.44 Britti-imperiumin historiaa
tutkinut John M. MacKenzie onkin nimittänyt museoita yhdeksi impejohdanto 19

riumin keskeiseksi työvälineeksi.45 Venäjän vallan alainen Suomi ei ollut
itsenäinen toimija siirtomaakauden maailmanpolitiikassa. Suomalaisen
museo- ja näyttelykentän tarkastelu avaakin siirtomaavalloista erillisen
näkökulman vierauden ja eksoottisuuden määrittelyihin ja ohjaa kysymään, mitä vieraita kansoja esittävät näyttelyt merkitsivät suomalaisessa
kontekstissa.
Museoilla ja näyttelyillä on roolinsa vieraiden kulttuurien esittelijöinä, mutta myös niiden oma historia on vahvasti kansainvälistä. Esimerkiksi Tony Bennett on korostanut museoiden ja niissä työskentelevien
henkilöiden kansainvälisiä kontakteja sekä ulkomaisten vaikutteiden
keskeisyyttä museotyön historiassa.46 Suomalaismuseoiden ja näyttelyiden toiminta- ja tulkintatapoja suhteutetaan läpi tutkimuksen pohjoismaisten ja muiden eurooppalaisten instituutioiden käytäntöihin.
Samalla kartoitetaan, millaisia kontakteja suomalaistoimijoilla oli ulkomaille, miten ideat ja käytännöt liikkuivat ja muovautuivat ja millaisia samankaltaisuuksia tai painotuseroja tulkinnoissa on havaittavissa.
Tutkimuksessa seurataan myös näyttelyiden suhdetta muuhun vieraista
kulttuureista saatavilla olleeseen tietoon sekä esimerkiksi omaksi ostettaviin koriste-esineisiin ja sisustustuotteisiin.

Aineistot ja menetelmät
Pääosa olemassa olevasta näyttelyitä ja kokoelmia koskevasta lähdeaineistosta kuvaa järjestäjien näkökulmaa. Esimerkiksi Kansallismuseon
ja sen edeltäjien osalta käyttävissä on Turun akatemian ja Keisarillisen
Aleksanterin yliopiston konsistorin pöytäkirjoja, rehtorien katsauksia
sekä opetussuunnitelmia, jotka valottavat kokoelmien karttumista, luokittelukäytäntöjä sekä näyttelyihin liittyneitä tilasuunnitelmia. Myös
muiden organisaatioiden, kuten Suomen Lähetysseuran, Suomen taideteollisuusyhdistyksen ja Antellin valtuuskunnan osalta on löydettävissä
kokouspöytäkirjoja, vuosi- ja toimintakertomuksia sekä muuta virallista
asiakirjamateriaalia, joissa käsitellään museo- ja näyttelyhankkeita sekä
kokoelmien kartuttamista. Kyse on usein suunnitelmista, joiden toteutumisen yksityiskohtainen seuraaminen tai todentaminen ei ole aina
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mahdollista. Eräiden näyttelyhankkeiden osalta on kuitenkin säilynyt
myös runsaasti virallista tai yksityistä kirjeenvaihtoa, joka saattaa toisinaan avata hyvin monipuolisen näkymän järjestäjien motiiveihin, odotuksiin tai henkilökohtaisiin ponnisteluihin hankkeen toteutumiseksi.
Esimerkiksi Suomen Lähetysseuran näyttelytoimintaa organisoineen
Erland Sihvosen kirjekokoelma tulevalle puolisolleen Hilja Närväselle
muodostaa tällaisen yksityiskohtaisen lähdeaineiston. Myös eräiden
muiden tämän tutkimuksen kannalta keskeisten henkilöiden – esimerkiksi lähetystyötekijä Martti Rautasen, taiteilija Akseli Gallen-Kallelan
tai näyttelykomissaari Walfried Spåren – toimintaa on mahdollista seurata kirjeiden, päiväkirjojen tai muun luonteeltaan yksityisen aineiston
avulla.
Näyttelyitä järjestäneiden henkilöiden ja organisaatioiden näkökulmaa valottavat myös erilaiset julkaisut – lehtiartikkelit, kirjat ja vuosikertomukset – joissa työn alla olleita näyttelyhankkeita esiteltiin ja perusteltiin esimerkiksi järjestävän organisaation omalle jäsenistölle tai
laajemmallekin yleisölle. Näyttelyitä koskeneet lehti-ilmoitukset, mainosjulisteet, esitteet, lehdistötiedotteet ja muut painotuotteet kertovat
myös tavasta, jolla järjestäjät halusivat näyttelynsä esitellä. Tutkittavista
näyttelyistä on olemassa varsin niukasti valokuvia, pohjapiirroksia tai
muuta kuvallista aineistoa, mutta vähäinenkin kuvamateriaali on arvokasta näyttelykokonaisuuksien hahmottamiseksi. Olen myös kerännyt
arvokasta muistitietoa menneistä näyttelyistä ja niiden järjestäjistä haastattelemalla museotyöntekijöitä ja heidän sukulaisiaan.
Osa näyttelyissä esitellyistä esineistä on edelleen olemassa suomalaisissa kokoelmissa. Vaikka yksittäisten näyttelyesineiden identifiointi
ja näkeminen on itsessään kiehtovaa, esineet eivät kerro niistä näyttelyjärjestelyihin tai esineiden valintaan ja tulkintaan liittyneistä kysymyksistä, jotka ovat tämän tutkimuksen keskiössä. Muut aineistot pystyvät
valaisemaan näitä teemoja puhdasta esinetutkimusta paremmin. Tästä
syystä nykyisten esinekokoelmien läpikäynti ei ole tämän tutkimuksen
päämääränä.
Kuten edellä on esitetty, näyttelyt eivät koskaan ole vain tekijöidensä tulkintojen tulosta, vaan myös yleisöllä on merkittävä osansa niiden
kokijoina ja tulkitsijoina. Varhaisimpien tutkittavien näyttelyiden yleijohdanto 21

sö koostui pääosin asiantuntijoista ja tiedemiehistä, mutta yleisöt lavenivat vähitellen kattamaan myös tavallisia paikkakuntalaisia. Vaikka
näyttelyissä tiedetään toisinaan käyneen varsin runsaasti yleisöä, vain
muutama yksittäinen kävijä on identifioitavissa. Näyttelyissä nähtyjä ja
koettuja asioita on varmasti aikanaan kommentoitu monissa päiväkirjoissa, kouluaineissa tai kirjeissä, mutta tarkempia johtolankoja näiden
löytämiseen ei ole. Vielä suurempi joukko kokemuksia ja keskusteluja
on epäilemättä jäänyt jo alun perin dokumentoimatta. Menneisyyden
yleisöjen reaktiot eivät kuitenkaan ole täysin tavoittamattomissa. Järjestäjien tuottamasta aineistosta voi toisinaan kuulla kaikuja kävijöistä:
yleisön keskuudessa esitettyjä kommentteja näyttelyistä tai järjestäjien
arvioita ja olettamuksia siitä, millaisia kävijöitä näyttely kiinnostaisi ja
mitä heille tulisi näyttelyissä tarjota.47 Myös sanoma- ja aikakauslehtien
näyttelykuvaukset mahdollistavat kurkistuksen muutamien aikalaiskävijöiden yksilöllisiin, joskin varsin tiiviisti ja artikkelikonventioiden mukaisesti kuvailtuihin tunnelmiin.
Näyttelyiden pyrkimyksenä oli vaikuttaa, opettaa ja tuottaa elämyksiä
itse näyttelyhetkessä ja tilassa. Näyttelyiden suunnittelun, toteutumisen
tai kävijöiden kokemusten dokumentointia ei pidetty pitkään olennaisena tehtävänä siitäkään huolimatta, että yksittäiset näyttelyt muodostavat
aina ainutkertaisen esineiden ja niihin liitettyjen selitysten kokonaisuuden. Menneisyyden näyttelyitä valottava aineisto onkin usein varsin
sirpaleista eikä tutkijan ole yksittäisen näyttelyn osalta läheskään aina
mahdollista tietää kaikkea, mikä häntä kiinnostaisi. Eri aineistoista peräisin olevia tiedon paloja yhdistämällä, niitä rinnakkain tarkastelemalla sekä laajempiin yhteyksiinsä sijoittamalla on kuitenkin mahdollista
muodostaa käsityksiä jo kauan sitten puretuista ja hävinneistä näyttelykokonaisuuksista. Menetelmällisesti tutkimus nojaa aineistojen laadulliseen, kontekstualisoivaan, intertekstuaaliseen ja kriittiseen lähiluentaan.
Kuten näyttelyesineet, myöskään kirjalliset ja kuvalliset lähteet eivät
”pulppua” tietojaan niistä kiinnostuneelle historioitsijalle.48 Niin kuin
kaikessa historiantutkimuksessa, tutkijan oma horisontti ja ajallisuuden
haasteet laajemminkin muodostavat raamit tulkintatyölle. Ne vaikuttavat myös siihen, miten empiirisestä aineistosta esille nousevat asiat
ja ilmiöt yhdistyvät toisiinsa ja millaisiin seikkoihin huomio kiinnittyy
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tutkimustyössä. Tässä tutkimuksessa aineistojen analyysiä ja tulkintojen
suuntaa ohjaavat edellä mainitut eksoottisuutta, sen tuottamista ja tuottajia koskevat teoreettiset lähtökohdat.

Herkkyys ja korrektius: vieraiden kulttuurien esittämisen
tutkimustraditiosta
Näyttelyiden ja museoiden historian tutkimuksella on kansainvälisesti
jo pitkät perinteet, ja se on siirtynyt alkuvaiheen kartoittavista perustutkimuksista spesifimpiin, esimerkiksi tiedon tuottamista, määrittelyvaltaa, identiteettejä, esineiden omistajuutta, autenttisuutta, tilallisuutta
ja elämyksellisyyttä koskeviin ongelmanasetteluihin. Museoiden rooli
kulttuurien välisen kommunikaation tai toisista kulttuureista muotoiltujen representaatioiden foorumina on ollut keskeinen monitieteinen
tutkimusala jo 1980-luvulta lähtien. Tutkimuksen klassikoihin lukeutuu James Cliffordin The Predicament of Culture (1988), joka erittelee
museoinstituution tapoja arvottaa ja luokitella vieraita esinekulttuureja.49 Vaikutusvaltaisiksi suunnannäyttäjiksi ovat nousseet myös Barbara
Kirshenblatt-Gimblettin kansatieteellisten esineiden esittämisen erityispiirteitä pohtiva artikkeli Objects of Ethnography (1991) sekä Nicholas
Thomasin teos Entangled Objects (1991), jossa hän korostaa Tyynenmeren alueen esineistöön liitettyjen tulkintojen muuttuvuutta. Esineiden
keruuta ja niiden liikkuvuutta on tarkasteltu useissa teoksissa.50 Samoin
imperialismin ja kolonialismin kauden museokäytännöt ja niiden suhde
imperiumin ja kansallisuuden käsitteiden muodostumiseen ovat olleet
laajasti tutkimuksen kohteena.51 Ison-Britannian osalta eräs pioneeritutkimus oli Annie E. Coombesin Reinventing Africa (1994), joka tarkasteli
Afrikan ja afrikkalaisten esittämisen traditioita eri näyttelyfoorumeilla.
John M. MacKenzie laajensi teoksessaan Museums and Empire (2010)
tarkastelua brittiläisen imperiumin alueella toimineisiin museoihin.
Saksalaisen kulttuuripiirin käytäntöjä tutkinut H. Glenn Penny on puolestaan korostanut teoksessaan Objects of Culture (2002) museoiden välistä kilpailuasetelmaa.
Vaikka vieraiden esinekulttuurien keruun ja esittelyn historia on Suojohdanto 23

messa jäänyt kansallisen museohistorian varjoon,52 on sitä sivuuttu muutamissa tutkimuksissa. Erityisesti Pirjo Varjolan artikkeli Suomen kansallismuseon yleisetnografinen kokoelma (1981) loi monipuolisen katsauksen
kokoelmien muodostumisen historiaan ja on ollut tärkeä inspiraatio tälle
tutkimukselle. Varjola ja muut Museoviraston tutkijat ovat myös tehneet
arvokasta työtä tutkiessaan eräitä yksittäisiä keräilijöitä, lahjoittajia ja kokoelman osia. Esimerkiksi Arvid Adolf Etholénin, Carl Gustaf Emil Mannerheimin ja Gunnar Landtmanin kokoelmia esittelevien näyttelyiden
yhteydessä on julkaistu esineistön historiaa koskevia kirjoituksia.53 Myös
Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu Kaukaa haettua: Kulttuurien museon
kokoelmia. (2006) hahmotteli Suomen kansallismuseon ulkomaisten
kokoelmien historiaa. Samoin Tuukka Talvio on käsitellyt teoksessaan
H. F. Antell ja Antellin valtuuskunta (1993) ulkomaisen kansatieteellisen
esineistön hankintaa. Kansallismuseon ulkopuoliset näyttelyhankkeet
ovat saaneet osakseen niukemmin huomiota. Tutkimusteeman kannalta
tärkeitä ovat kuitenkin erityisesti Helena Woirhayen Taideteollisuusmuseon varhaisvaiheita käsitellyt pro gradu -tutkielma (1982) sekä Anna
Kortelaisen japonismia käsittelevät tutkimukset.54
Tämän hetkinen kansainvälinen tutkimus nivoutuu monin tavoin
nykymuseoiden kohtaamiin haasteisiin. Kysymykset siitä, kenellä on
oikeus omistaa ja esitellä toisten kulttuuripiirien esineistöä ja miten se
tulisi tehdä, ovat polttavasti läsnä nykykeskusteluissa. Tiivistyneet vaatimukset repatriaatiosta eli esimerkiksi siirtomaakaudella eurooppalaisiin
museoihin päätyneiden esineiden palauttamisesta ovat saaneet museot
pohtimaan uusia perusteita ja oikeutusta hallita toisten kulttuurien esineistöä myös muuttuneissa olosuhteissa. Esimerkiksi British Museum
on määritellyt itsensä universaaliksi museoksi.55 Toisaalta myös kansainvälisen liikkuvuuden myötä vahvistunut yhteiskuntien monikulttuurisuus ja eri etnisten ryhmien rinnakkaiselo asettavat ”vieraiden”
kulttuurien määrittelyn ja esittämisen uuteen valoon. Kulttuurit, joiden
vierautta museot yrittivät aiemmin hahmottaa ja hallita, ovat nykyään
osa samaa yhteiskuntaa ja museoiden yleisöä.56 Aihe on siis herkkä ja
synnyttää jyrkkiä näkemyseroja. Nykymuseot pyrkivät korrektiuteen ja
menneisyyden painolastista vapautumiseen, mutta neutraaleja tai helppoja, kaikkia miellyttäviä ratkaisuja ei ole helppo löytää.
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Toisten kulttuurien parista tuotuihin esineisiin ja niiden alkuperään
liittyvät nimitykset olivat haasteellista jo tutkittavana aikana ja ovat sitä
edelleenkin. Tämän tutkimuksen kohteena oleva näyttelyesineistö oli
peräisin sellaisten Suomesta katsottuna maantieteellisesti kaukaisten
ja usein huonosti tunnettujen kulttuurien piiristä, joille ei aina ollut
tiedossa tarkkaa nimeä tai maailmankartalle sijoitettavaa pistettä. Kokoelmat koostuivat tyypillisesti lukuisten erillisten ja myös toisilleen
vieraiden kulttuurien parista tuoduista esineistä. Tämänkaltaisella heterogeenisella esinejoukolla ei ollut yhdistävää tekijää tai nimeä. Suomesta katsottuna niitä yhdisti maantieteellinen tai kulttuurinen etäisyys
ja erilaisuus suhteessa omaan kulttuuripiiriin. Ne eivät siis kuuluneet
omaan kulttuuriseen viitekehykseen, vaan määrittyivät jonnekin suomalaisuuden ulkopuolelle. Kyse ei kuitenkaan ollut vain ulkomaisista esineistä, vaan raja vedettiin kauemmas siten, ettei vieraus pääsääntöisesti
koskenut eurooppalaista tai esimerkiksi Pohjois-Amerikan eurooppalaisperäistä väestöä ja sen esineistöä. Toisaalta jako ei ollut yksinomaan
maantieteellinen: kyseisiin kokoelmiin saattoi lukeutua Pohjois-Amerikan alkuperäiskansojen esineitä, muttei yhdysvaltalaisia tai kanadalaisia teollisuustuotteita. Kokoelmia yhdisti niiden vieraus, ulkomaisuus
tai eksoottisuus. Nämä olivat myös sanoja, joilla tähän moninaiseen
esinemassaan viitattiin. Joukkoon mahtui sekä luonnonkansoiksi että
ikiaikaisiksi sivilisaatioiksi määriteltyjen kulttuurien esineistöä. Osa esineistä oli vanhoja, osa oman ajan esineistöä.
Kyse oli laajemmin eurooppalaisissa museoissa vaikuttaneesta ilmiöstä, jossa oman kulttuuripiirin ulkopuolelle määriteltyjä kansoja ja niiden esineistöä koottiin yhteen. Tätä ilmiötä analysoineet tutkijat ovat
joutuneet pohtimaan, millaisia nimityksiä tulisi käyttää ulkopuolisiksi
määritellyistä mutta yhteen liitetyistä vieraista materiaalisista kulttuureista. Aiemmissa tutkimuksissa on päädytty varsin vaihteleviin käytäntöihin. Vierasta esineistöä on kutsuttu esimerkiksi ulkoeurooppalaiseksi, ei-eurooppalaiseksi, ei-länsimaiseksi, eksoottiseksi, primitiiviseksi ja
heimotaiteeksi.57 Terminologinen ongelma koskettaa myös museoita,
joiden hallussa esinekokoelmat ovat nykyään. Eräs viime vuosikymmeninä puhututtanut esimerkki on Pariisin Musée du quai Branly, kesällä
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sian, Oseanian ja Amerikan taiteen ja kulttuurien museo. Hankkeen
isänä pidetään Jacques Chiracia, joka käynnisti massiivisen museoprojektin presidenttikaudellaan 1990-luvulla. Uusi museo kokosi yhteen
Louvressa ja lukuisissa muissa kansallisissa kokoelmissa sijainneita,
lähinnä Ranskan entisistä siirtomaista kolonialismin kaudella tuotuja
esineitä. Kysymys museon nimestä puhututti alusta lähtien. Suunnittelun varhaisvaiheissa uuteen museoon viitattiin sivilisaatioiden ja ensimmäisten taiteiden museona.58 Ensimmäisillä tai varhaisilla taiteilla (arts premiers) haluttiin muodostaa perinteistä primitiivisen taiteen
(art primitif) käsitettä positiivisempi mielikuva. Se nostatti kuitenkin
kiivaan keskustelun, jossa kyseenalaistettiin kehitysajatteluun nojaava
kulttuurien arvottaminen ja niiden välisen järjestyksen määrittäminen.59
Museon virallinen nimi Musée du quai Branly muodostettiin lopulta
mahdollisimman neutraalilla tavalla eli viereisen Branlyn laiturialueen
ja rantakadun mukaan.
Terminologinen ongelma ratkaistaan myös tässä tutkimuksessa nimittämällä esineitä ja kokoelmia pääsääntöisesti sen mukaan, mistä
ne olivat peräisin. Alkuperään liittyy kysymys suhteellisuudesta ja tarkkuudesta: sama esine voi olla määrittelijän tiedoista ja näkökulmasta
riippuen peräisin Otjimbinguen kylästä, Hereromaasta, Ambomaalta,
Saksan Lounais-Afrikasta, nykyisestä Namibiasta tai Afrikasta. Koska
esineiden tarkka maantieteellinen identifiointi ei ole tämän tutkimuksen kannalta keskeisintä, on löyhempi, aikalaisten mainitsema tarkkuus usein riittävä niiden alkuperän ilmaisemiseksi. Myös se, miten
ja millä tarkkuudella aikalaiset identifioivat kokoelmat on itsessään
kiinnostava kysymys. Toisaalta tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä,
miten Suomea asemoitiin osaksi Eurooppaa tai vielä laajempaa länsimaiden kokonaisuutta. Euroopan maantieteellinen määrittely ei ollut – eikä edelleenkään ole – yksiselitteistä, ja Suomen asema osana
Venäjää teki rajanvedon suomalaisten näkökulmasta haasteelliseksi.
Kuten esimerkiksi Alastrair Bonnett on todennut, myös lännen, länsimaiden tai länsimaisuuden määrittelyt ovat olleet tiiviissä kytköksissä
vaihtuviin maailmanpolittiisiin tilanteisiin.60 Käsitykset Euroopasta tai
lännestä olivat siis yhtä alttiita määrittelyille kuin niiden ulkopuolelle
sijoitettavat kulttuuritkin.
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Nämä määrittelyongelmat tiedostaen tässä tutkimuksessa on päädytty
siihen, että suuremmista esinejoukoista ja niiden taustalla olevista moninaisista kulttuureista puhuttaessa viitataan Euroopan ulkopuolisten
kansojen tai kulttuurien esineistöön. Se on neutraalimpi ilmaisu kuin
esimerkiksi ei-eurooppalainen tai ulkoeurooppalainen, jotka tuntuvat
yhdistävän kaiken kulttuurisen ja esineellisen kirjon eurooppalaisuudesta poikkeavaksi ominaisuudeksi. Tässä tutkimuksessa ei ole tarvetta tehdä erottelua taiteeseen ja muihin esineisiin, joten kaikenlaisiin
esineisiin viitataan pääsääntöisesti esineinä. Primitiivisen tai heimotaiteen käsitteet sivutetaan niiden sisältämän kehitystasoa mittaavan ja
arvottavan konnotaation vuoksi. Eksoottinen ei puolestaan voi olla tässä
tutkimuksessa käytettävä problematisoimaton yleisnimitys, sillä juuri
sen olemus ja sisältö ovat keskeisiä tutkimuskohteita. Aikalaisten käyttämää terminologiaa ja erilaisia tapoja puhua esineistä ja niiden taustalla
olleista kulttuureista seurataan ja arvioidaan läpi työn.
Vieraiden kulttuurien esittämisen tutkimus nivoutuu sekä tutkittavaan menneisyyteen ja omaan nykypäiväämme. Molempia ajanjaksoja
luonnehtii omat käsityksensä ja paikoin voimakkaankin tarkoitushakuiset stereotypiat ja politisoituneet käsitykset kulttuurien välisistä suhteista, niiden luonteesta ja eroavaisuuksista. Tutkimusasetelma vaatiikin
herkkyyttä ja tarkkuutta sekä menneisyyden että nykypäivän suhteen. Se
tekee kuitenkin näkyviksi ja ymmärrettäviksi niitä historiallisia määrittelyprosesseja, jotka vaikuttavat yhä keskeisesti maailmankuvaamme ja
käsityksiimme eksoottisuudesta.
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Osa I
Kehityskaari 1870-luvulle:
eksoottisen vähenevä
voima

Kaukomaiden kalleuksien perintö
Hapuilevat ensiaskeleet tieteen ja kuriositeettien rajamailla
Euroopan ulkopuolelta peräisin olevien esineiden keruun ja esittelyn
ensiaskeleet Suomessa otettiin Ruotsin vallan ajalla ja ne kietoutuivat
tiiviisti Turun akatemian vaiheisiin. Tällöin aloitettu kokoelmatyö muodosti alkupisteen sille kehitykselle, joka tuli myöhemmin johtamaan
Suomen kansallismuseon perustamiseen. Varhainen työ kartutti kahtalaista perintöä myöhemmille ajoille. Ensinnäkin se rakensi traditioita vieraiden kansojen esineiden arvottamiseksi ja toisaalta kartutti itse
fyysistä esineistöä. Tässä luvussa tarkastellaan, millaiseksi varhainen
kokoelmatyö muodostui ja millaiset käsitteelliset ja aineelliset lähtökohdat se antoi 1870-luvulla varsinaisesti vakiintuneelle ja laajentuneelle
näyttelytoiminnalle.
Esinekeruun ja kokoelmien perustamisen historia nivoutuu keskeisesti uuden ajan alun eurooppalaisiin purjehdusmatkoihin ja empiirisen luonnontieteen nousuun. Niiden myötä esineitä ja niistä koottuja
kokoelmia alettiin arvostaa tietämisen tapana ja todisteena tietämisestä.
Euroopan hoveihin oli alettu 1500-luvun lopulta lähtien – ja kiihtyvästi
1600-luvun kuluessa – kerätä kuriositeetti- ja taidekabineteiksi nimitettyjä esinekokoelmia, jotka pyrkivät tarjoamaan suuria universaaleja
selityksiä maailmasta. Valittujen esineiden uskottiin oikein järjestettynä muodostavan eräänlaisen ensyklopedisen pienoismallin, mikrokoskaukomaiden kalleuksien perintö 31

moksen, joka kuvasti maailmaa ja sen eri osien välisiä suhteita. Paula
Findlen on tutkimuksessaan kuvannut kuriositeettikabinetteja paikoiksi,
jotka kokosivat maailmankaikkeutta koskevan tiedon sirpaleet yhteen
aikakauden tiedemiesten järjestettäviksi ja selitettäviksi.1
Vaikka kuriositeettikabinettien pyrkimyksenä oli kaikenkattavuus,
sen esittämiseksi ei kuitenkaan katsottu tarvittavan kaikkea maailman
materiaa, vaan edustaviksi ja jollain tavoin erityisiksi koettuja ja laajoja ilmiöitä kiteyttäviä esineitä. Yksittäisen esineen kautta ajateltiin
avautuvan sitä itseään laajempi näkymä ja ymmärrys asioiden välisiin
yhteyksiin.2 Arthur MacGregor on todennut, että keruu kohdistui käytännössä esineisiin, jotka koettiin jollain tavoin poikkeaviksi tai arvoituksellisiksi.3 Kaukaisten kulttuurien piiristä tuodut esineet sisälsivät
usein nämä ominaisuudet. Anne Aurasmaa on esittänyt tutkimuksessaan, että eksoottisuus ja vieraus olivat renessanssikokoelmien keskeisiä
elementtejä: ne auttoivat suhteuttamaan asioita ja erottamaan oleellisen,
tyypillisen ja poikkeuksellisen.4 Srinivas Aravamudan puolestaan on todennut, että vieraiden kansojen esineistön erikoisuutta ja niiden välittämää esteettistä kokemusta haluttiin usein korostaa eristämällä ne itselle
tutummista esineistä.5 Kuriositeettikabinettien loistokaudella 1600-luvulla ja 1700-luvun alussa eurooppalaiset purjehdusmatkat ulottuivat
yhä kauemmas Amerikkaan, Intian valtamerelle ja Tyynellemerelle. Eurooppaan kulkeutui kaukaisten kulttuurien esineitä, jotka olivat suuren
harvinaisuutensa vuoksi yhtä tavoiteltuja keruukohteita kuin vaikkapa
yksisarvisen sarvet, epämuodostuneet eläimet, fossiilit, hieroglyfikirjoitusta sisältäneet papyruskääröt ja muut kabinetteihin kootut erikoisuudet.6 Euroopan ulkopuolinen materiaali oli siis periaatteellisesti yhtä
kiinnostavaa ja tärkeää kuin kaikki muukin esineistö. Lisäksi se täydensi
kabinettien universaalisuuspyrkimyksiä maantieteellisesti.
Keruutoiminta oli laajinta Etelä- ja Keski-Euroopassa, mutta kuriositeettikabinettien idea löysi varhaisessa vaiheessa tiensä myös pohjoiseurooppalaisiin hoveihin. Esimerkiksi Ruotsin kuningas Kustaa II Aadolf sai kolmikymmenvuotisen sodan aikana vuonna 1632 Augsburgin
kaupungilta lahjaksi mittavan kuriositeettikaapin, joka sijoitettiin ensin
Svartsjön linnaan, mutta siirrettiin pian muutamia kymmeniä kilometrejä pohjoisemmas Uppsalan linnaan.7 Kööpenhaminassa puolestaan
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sijaitsi hovilääkäri ja antikvaari Ole Wormin laaja kokoelma, Museum
Wormianum, joka lahjoitettiin Wormin kuoleman 1650-luvulla jälkeen
Tanskan kuninkaan kokoelmiin.8 Pietari Suuren Kunstkamera-kokoelma
sai alkunsa hieman myöhemmin, 1700-luvun alussa, tsaarin määrätietoisten keruuhankkeiden tuloksena. Se avattiin yleisölle maan ensimmäisenä museona vuonna 1714 ja kymmenen vuotta myöhemmin se liitettiin vasta perustetun Venäjän tiedeakatemian osaksi.9 Nämä varhaiset
esimerkit osoittavat, että kuriositeettikabinettien idea tunnettiin laajalti
Euroopassa, myös aivan Suomen lähialueilla.
Luonnontieteiden nousun myötä maapallosta ja ihmisestä kertovien
näytteiden ja esineiden keruu vakiinnutti asemansa myös yliopistojen
ja uusien tieteellisten seurojen toiminnassa.10 Erityisesti Carl von Linnén 1730-luvulla kehittelemän, nopeasti laajan hyväksynnän saaneen
luonnon luokittelusysteemin on nähty tarjonneen mullistavalla tavalla
uudenlaisen universaalin viitekehyksen, jonka täydentämiseen tutkijat ja
matkailijat ympäri maailmaa saattoivat omalla panoksellaan osallistua.11
Linnén taksonomia kulkeutui Uppsalasta nopeasti lahden yli Turun akatemiaan,12 jolle Uppsalan yliopisto oli paitsi lähin esikuva myös keskeinen yhdyslinkki osaksi laajempaa, eurooppalaisten yliopistojen ketjua ja
niiden edustamaa akateemista traditiota.13 Anto Leikolan arvion mukaan
vuonna 1640 perustetun Turun akatemian toiminta oli noin sataa vuotta myöhemmin vakiintunut siten, että Turussa pystyttiin seuraamaan
luonnontieteiden etenemistä ja omaksumaan uusimpia tutkimuskäytäntöjä.14 Tämä ilmeni muun muassa siinä, miten käsitys tutkimusta
palvelevien kokoelmien tarpeellisuudesta juurtui myös pysyvästi Turkuun. Akatemian suojiin alkoi 1700-luvun puolivälistä lähtien karttua
esine- ja näytelahjoituksia, joista muodostui vähitellen eri tieteenaloja
edustavia kokoelmia.
Keruu oli alkuvaiheissaan varsin epätasaista ja -systemaattista. Turun
akatemian osakokoelmat saivat tyypillisesti alkunsa yksittäisten professorien tekemistä lahjoituksista ja ne kasvoivat jatkossakin ensisijaisesti
satunnaisten ja monin tavoin fragmentaaristen lahjoitusten kautta.15
Ajan tutkimuksellisen fokuksen mukaisesti lahjoitusten – ja niiden
myötä koko yliopistokokoelmien – painopiste oli voimakkaasti luonnontieteissä, ja juuri akatemian luonnontieteellisiä kokoelmia alettiin
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niiden kasvaessa nimittää yliopiston museoksi. Vuonna 1811 perustettu
ensimmäinen museovirka (museiinspektor) kohdentui sekin erityisesti
luonnontieteellisiin kokoelmiin ja tuli eläin- ja kasvitieteilijöiden hoidettavaksi.16 Kokoelmille ei ollut alkuvaiheessa varsinaisia säilytys- saati
näyttelytiloja, vaan ne sijaitsivat hajallaan akatemian käytössä olevissa
rakennuksissa Turun tuomiokirkon läheisyydessä.17 Kokoelmien kasvavasta merkityksestä ja niihin kohdistuneesta arvostuksesta kertoo se, miten akatemian suurta uudisrakennusta suunniteltaessa kansainvälisten
esikuvien mukaisten kokoelmatilojen saamista pidettiin jo itsestäänselvyytenä. Kati Winterhalterin ja Mikko Bonsdorffin selvityksen mukaan
rakennuksen ensimmäisiin, vuodelta 1800 oleviin luonnoksiin tehtiin
ennen rakennusvaiheen alkua korjausehdotuksia, jotka tähtäsivät erityisesti useampien kokoelmahuoneiden saamiseen.18 Kun rakennus vuonna 1817 vihittiin käyttöön – tällöin jo Venäjän vallan alaisen Keisarillisen
Turun akatemian päärakennuksena – kirjasto ja tieteelliset kokoelmat
olivatkin keski- ja pohjoiseurooppalaista yliopistoista omaksutun käytännön mukaisesti keskeisillä paikoilla.19 Luonnontieteen museolle oli
varattu mittavat tilat rakennuksen toisesta kerroksesta, ja kasvi-, eläin- ja
mineraalikokoelmia oli sijoitettuna myös talon pohjakerrokseen.20
Tämän tutkimuksen näkökulmasta kiinnostavaa on, että luonnonhistoriallisten kokoelmien rinnalla Turun akatemian suojissa kasvoi myös
ihmiskunnan historiaa ja eri kulttuurien kädentaitoja dokumentoiva
esinekokoelma, johon sisältyi lukuisia Euroopan ulkopuolella elävien

J. U. Ekvallin piirros Turun uudesta akatemiatalosta Hämeenkadulta nähtynä.
Molemmissa kerroksissa sijaitsi kokoelma- ja kirjastotiloja.
Kuva: Acta inaugurationis novarum Academiae Aboensis 1821.
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kansojen keskuudesta tuotuja esineitä. Kokoelman tarkka syntyajankohta ei ole tiedossa, mutta sen osaksi sijoitettuja esinelahjoituksia
tiedetään vastaanotetun jo ainakin 1760–1770-luvuilla.21 Kokoelma oli
luonteeltaan varsin fragmentaarinen ja hajanainen: se sisälsi ajan antikvaaristen arvostusten mukaisesti erityisesti numismaattista aineistoa,
mutta myös antiikin veistokopioita ja muita taideteoksia, esihistoriallisia
maalöytöjä sekä kansatieteellistä esineistöä. Kirjaston amanuenssina
1770-luvun alusta lähtien työskennellyt Henrik Gabriel Porthan vastasi
myös akatemian numismaattisista kokoelmista ja hänen tiedetään olleen kiinnostunut myös muun historiallisen aineiston kartuttamisesta.22
Suuri osa esineistä päätyi akatemian haltuun satunnaisten lahjoitusten kautta, mutta yliopiston ylimmän päättävän elimen eli konsistorin
tiedetään myös esittäneen kokoelman kasvua suunnanneita toiveita.
Esimerkiksi vuonna 1770 vastaanotetun muinaisjäännöslahjoituksen
yhteydessä konsistori esitti toivomuksen, että vastaavanlaisia esineitä
voitaisiin saada jatkossakin.23 Tämä oli siinä mielessä kiinnostava toive,
että Ruotsin vallan ajalla kaikki valtakunnan alueelta löytyneet muinaisjäännökset piti tarjota valtion lunastettaviksi.24 Vaikka kokoelma saattaa
nykyperspektiivistä tarkasteltuna vaikuttaa varsin hajanaiselta ja koostumukseltaan sekavalta, sillä oli tiiviit yhtymäkohdat ajan akateemisiin keruutraditioihin.25 Rahojen, mitalien, muinaisjäänteiden ja taiteen keruu
yleistyi akateemisissa piireissä, mutta nivoutui toisaalta myös tiiviisti
kuriositeettikabinettien perintöön.
Turun akatemian suojiin syntyneestä pienestä, sisällöltään ja luonteeltaan varsin moninaisesta ja vakiintumattomasta esinekokoelmasta
alettiin 1800-luvun alussa käyttää Etnografisen kabinetin nimitystä erotuksena numismaattisista kokoelmista.26 Kabinetin sijaintipaikasta ei
ole tarkkaa tietoa. Rakennuksen huonejakoa esitellyt julkaisu vuodelta
1821 ei viitannut kabinetin olemassaoloon tai sijaintiin millään tavoin,27
mutta Pirjo Varjola on maininnut sen olleen uuden akatemiatalon keskikerroksessa.28 Kokoelma pysyi todennäköisesti laajuudeltaan hyvin
niukkana aina loppuvuoteen 1825, jolloin sinne sijoitettiin merkittävä
esinelahjoitus, joka käänsi kabinetin kehityksen uuteen suuntaan.
Lahjoituksen teki Arvid Adolf Etholén, vuonna 1798 Helsingissä
syntynyt porvarisperheen poika, joka oli kouluttautunut Venäjän keikaukomaiden kalleuksien perintö 35

sarillisessa laivastoakatemiassa Pietarissa. Valmistuttuaan vuonna 1817
hän oli purjehtinut useiden vuosien ajan pohjoisella Tyynellämerellä
johtaen Venäläis-amerikkalaisen kauppakomppanian kauppa- ja huoltopurjehduksia Alaskan rannikoilla sijainneisiin Venäjän imperiumin
tukikohtiin.29 Matkojensa aikana Etholén keräsi paikallisia kulttuureja
ja elinoloja kuvaavia esineitä, joita hän Suomessa vieraillessaan lahjoitti
yliopiston kokoelmiin. Turun akatemian vuonna 1825 vastaanottama
ensimmäinen lahjoitus koostui noin 80:sta, lähinnä Aleuttien saarilta
Alaskan lounaisosista kerätystä vaatekappaleesta, aseesta, arki- ja rituaaliesineestä. Lahjoituksen laajuudesta ja merkittävyydestä kertoo se, että
akatemian konsistori teetätti heti esineitä varten säilytyskaappeja,30 joten
kokoelma oli ilmeisesti ainakin yliopistoyhteisön nähtävillä. Seuraavan
vuoden alussa Etholénilta saatiin toinen, muun muassa Pohjois-Amerikan intiaanien päähineitä ja käyttöesineitä sisältänyt pienempi lahjoitus.31 Näiden kahden lahjoituksen myötä Etnografinen kabinetti kasvoi
huomattavasti. Sanomalehtitieto vuodelta 1830 mainitsee, että Alaskankokoelmat saivat jopa oman huoneen yliopiston museosta.32 Etholénin
lahjoitusten myötä Etnografinen kabinetti painottui voimakkaasti kohti
kaukaista kansaa ja esinekulttuuria, joilla ei ollut suoranaisia yhteyksiä
tai vaikutussuhteita suomalaisten kulttuurikehitykseen.
A. A. Etholénin 1810–1820-luvuilla alkanut ja seuraavat vuosikymmenet jatkunut alaskalaisesineiden keruu oli laajuudessaan ja määrätietoisuudessaan Suomen oloissa ainutlaatuista, mutta sillä oli selkeät
kansainväliset esikuvansa. Etholénin keruun voi nähdä nivoutuneen
ensisijaisesti Venäjän imperiumin laajenemiseen ja siihen liittyneisiin
dokumentointikäytäntöihin. Etholén osallistui Venäläis-amerikkalaisen
kauppakomppanian ja myöhemmin Venäjän Itämeren laivaston palveluksessa venäläistukikohtien vakiinnuttamiseen sekä verotettavien
ja kaupallisesti hyödynnettävien alueiden laajentamiseen Alaskassa.
1840-luvulla hän toimi useita vuosia Alaskan korkeimpana käskynhaltijana eli kuvernöörinä pyrkien kehittämään siirtokunnan kannattavuutta ja integroimaan paikallisväestöä Venäjän valtakunnan alamaisiksi.
Näinä vuosikymmeninä hän sekä varusti että suoritti itse lukuisia tutkimusmatkoja, joiden tarkoituksena oli kartoittaa Alaskan maantiedettä, hankkia tietoa kulkuyhteyksistä, paikallisista oloista, kulttuureista,
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luonnonvaroista ja mahdollisista kauppatavaroista.33 Kansatieteellisten
esineiden ahkera keruu kertoi Etholénin henkilökohtaisesta kiinnostuksesta asiaan, mutta se kuvasti myös yleisemmin tapaa, jolla laajeneva
valtakunta ja sen sisään jäävät väestöt haluttiin dokumentoida ja esittää.
Esinekeruulla pyrittiin tieteelliseen kattavuuteen, mutta myös hyöty- ja
valta-aspektit olivat ilmeisiä. Esimerkiksi Alaskasta kerätyt esineet toimivat konkreettisena todisteaineistona eri väestöjen kädentaitojen ja
kulttuurisaavutusten vertailemiseksi ja valtasuhteiden perustelemiseksi.
Alaskalaisesineistö tuntui vahvistavan käsitystä Venäjän Amerikan asukkaista alkukantaisina luonnonkansoina, joiden kehitys oli pysähtynyt
Venäjän valtakunnan keskusalueilla jo ohitettuun aikaan.
Etholénin keruutoiminta oli tiiviisti sidoksissa Pietarin tiedeakatemiaan, ja hänen johtamillaan purjehdusmatkoilla oli mukana useiden
eri alojen tiedemiehiä, muun muassa kansatieteellisen esineistön keruusta vastuussa ollut tiedeakatemian preparaattori Ilja Voznesenski.
Tiedeakatemian kokoelmiin saatiin hänen toimestaan suuri määrä alaskalaisesineistöä, ja Pirjo Varjolan arvion mukaan osa Turun akatemialle
Etholénin nimissä lahjoitetuista esineistä oli myös todellisuudessa Voznesenskin keräämiä ja luetteloimia.34 Se, että esineistöä ylipäätään päätyi
Turkuun, oli kuitenkin erityisesti Etholénin ansiota. Hänen tiedetään
nimittäin toivoneen suomalaisten synnyinseutujensa pääsevän nopeasti osalliseksi Pietarin taideakatemian systemaattisten keruuprojektien
kaltaisista sivistyshankkeista.35 Heli Rantala on tuonut tutkimuksessaan
esille, miten kysymyksiä sivistyksestä, sivilisaatiosta ja niiden rakentamisesta käsiteltiin tiiviisti suomalaisissa yliopistopiireissä 1800-luvun
alkupuolella. Ne kytkeytyivät keskusteluihin kansallisuudesta, omasta
kielestä, kirjallisuudesta ja historiasta ja niiden edistämisestä.36 Kuten
on jo aiemmin todettu, myös esinekeruu sekä kokoelmien ja museoiden
perustaminen koettiin perinteisesti sivistyksen mittariksi, joka kertoi
toteuttajiensa kyvystä kerätä, luokitella ja ymmärtää maailman moninaisuutta. Alaskalaisesineistön keruu ja lahjoittaminen merkitsikin yhtä
askelta kohti varteenotettavan akateemisen kokoelman ja esineisiin tukeutuvan tutkimuskulttuurin vakiinnuttamista Suomessa.
Kansatieteellisten museoiden tai museo-osastojen perustaminen liittyi monissa Euroopan maissa vahvasti imperialismiin, tarpeeseen dokaukomaiden kalleuksien perintö 37

kumentoida ja esineiden muodossa todistaa uusista valloituksista. Esimerkiksi Kööpenhaminan museo alkoi kerätä grönlantilaista esineistöä
ja järjestää sille omaa osastoaan pian sen jälkeen, kun alue oli siirtynyt
Tanskan hallintaan vuonna 1814.37 Alaska oli Venäjän siirtomaa,38 mutta
monet suomalaissyntyiset virka- ja tiedemiehet olivat keskeisissä rooleissa sen hallinnossa ja tieteellisessä tutkimisessa.39 Alaskalaisesineiden
päätyminen Turun akatemian kokoelmiin voidaankin nähdä eräänlaisena suomalaisten osallisuutta ja roolia korostaneena tekona.
Etholénin lahjoitusten myötä Turun akatemian Etnografinen kabinetti kasvoi merkittävästi ja tuli ainakin uuden alaskalaisesineistönsä osalta
paremmin yliopistoyhteisön nähtäville. Pietarin tiedeakatemiasta saadun mallin mukaisesti – ja sen henkilökunnan avustuksella – syntynyt
kokoelma profiloi kabinettia entistä tieteellisempään ja systemaattisempaan suuntaan. Kabinettia luonnehti kuitenkin edelleen kuriositeettikabineteille ominainen rinnakkaisten keruukohteiden runsaus: siellä kohtasivat Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan alueelta löytyneet muinaisesineet, antiikin veistosjäljennökset ja alaskalaiskansojen senhetkinen esineistö. Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistön sisällyttämisen
kokoelmiin voi myös nähdä kuriositeettikabinettien perintönä. Se, että
Turun akatemian kokoelmissa oli havaittavissa kuriositeettikabinettimaisia piirteitä tai vaikutteita ei sinällään ole poikkeuksellista. Monet
merkittävät eurooppalaiset tieteelliset kokoelmat perustuivat aiempiin
kuninkaallisiin kuriositeettikokoelmiin, joita alettiin vähitellen järjestää
ja kartuttaa yhä spesifisemmin ja tiiviimpään kattavuuteen pyrkien.40
Kuten mainittu, lähimpiä esikuvia tämänkaltaisista kokoelmista löytyi
Uppsalasta, Pietarista ja Kööpenhaminasta. Suomen oloissa vastaavanlaisia hallitsijalle kuuluneita kokoelmia ei ollut, mutta ajatus kartutettavan kokoelman moninaisuudesta ja sitä kautta kattavuudesta vaikutti
myös suomalaisen kokoelmatyön varhaisvaiheisiin.
Turun palo tuhosi syyskuussa 1827 Turun akatemian kirjaston ja
esinekokoelmat miltei täydellisesti.41 Yliopiston siirtyessä seuraavana
vuonna Helsinkiin kokoelmien menetys pyrittiin korjaamaan nopeasti
ja määrätietoisesti. Tämä näkyi jo siinä, miten yliopistollisten kokoelmien tarve ja merkitys kirjattiin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston
ohjesääntöihin eli statuutteihin vuonna 1828. Perinteisiä akateemisia
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arvoja noudatellen niissä määriteltiin, että kokoelmien tuli edistää tiede- ja taideopetusta.42 Lisäksi statuuteissa nimettiin yliopiston kaikki
kokoelmat ja niistä vastuussa olleiden tieteenalojen professorit.43 Etnografiseksi kabinetiksi aiemmin nimitettyä kokonaisuutta ei enää ollut,
vaan sen korvasi nyt Raha-, mitali- ja taidekabinetti (Mynt-, Medailleoch Konst-Cabinettet44), jonka esimieheksi valittiin kaunopuheisuuden
ja runousopin professori Johan Gabriel Linsén.45 Vuonna 1832 kabinetti
sai muiden yliopistokokoelmien tavoin tilat uudelta akateemiselta paraatipaikalta, Carl Ludvig Engelin suunnittelemasta yliopistorakennuksesta.
Kokoelmat sijoitettiin rakennuksen kolmanteen kerrokseen.46 Rainer
Knapas on todennut, että Engelin tilasuunnitelmissa yliopistollisille
kokoelmille annettu painoarvo oli suoraa jatkoa Turun akatemiatalon
mallista,47 mutta aiemman Etnografisen kabinetin ja Turun akatemian
aikaiseen tilanteeseen verrattuna selvästi parempi. Se sai nimittäin tässä
vaiheessa virallisesti oman tilan – todennäköisesti ensi kertaa historiansa aikana. Kabinetin käyttöön annettiin rakennuksen pohjoispäädyn viisi-ikkunainen kulmahuone, joka oli useiden muiden kokoelmien
tiloihin nähden varsin suuri.48 Kokoelmatilojen jaon perusteena eivät
voineet olla olemassa olevat kokoelmat – ne olivat tuhoutuneet palossa.
Sekä paloa edeltäneet että Helsinkiin siirtymisen jälkeiset vuodet osoittivat kuitenkin kabinetin määrätietoista kasvua, mikä saattoi vaikuttaa
sille suotuisan tilaratkaisun syntyyn. Merkillepantavaa ja myöhemmän
kehityksen kannalta olennaista on kuitenkin se, että sekä Engelin piirroksissa että valmiissa suunnitelmissa huone oli varattu yliopiston rahaja mitalikokoelmille – ei kokoelmien kolmannelle osalle eli taiteelle.49
Tähän numismaattisen ja taiteellisen esineistön jaotteluun palataan
vähän myöhemmin.
Vaikka yliopiston eri osakokoelmat lueteltiin uusissa statuuteissa yksityiskohtaisesti, niiden kartuttamiseen, esillepanoon tai hyödyntämiseen liittyviä periaatteita ei ilmaistu millään tavoin. Kokoelmat lähtivät
kehittymään ensisijaisesti esimiestensä aktiivisuuden ja mielenkiinnon
ohjaamina. Professori Linsénin johtama Raha-, mitali- ja taidekabinetti
painottui heti numismaattiseen aineistoon, jota oli pelastunut jonkin
verran Turun palosta ja jota myös hankittiin Linsénin johdolla nopeasti
lisää. Kabinetin taideosasto ei nimestään huolimatta sisältänyt juurikaan
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Carl Ludvig Engelin suunnitteleman yliopistorakennuksen kolmannen kerroksen
nurkkahuone tuli Raha-, mitali- ja taidekabinetin käyttöön. Kuva: Leila Koivunen.

kuva- tai veistotaidetta, vaan kokoelma koostui lähinnä yksittäisistä kulttuurihistoriallisista, kansatieteellisistä ja arkeologisista esineistä.50 Raha-,
mitali- ja taidekabinetin inventaarit osoittavat, että taidekokoelma kasvoi
huomattavasti numismaattisia kokoelmia hitaammin. Rahoja ja mitaleja
saatiin sekä lahjoina että ostettiin, kun taas taidekabinetin esineet kertyivät lähes yksinomaan lahjoituksin.51 Niistä ensimmäinen saatiin heti yliopiston Helsinkiin siirtymisen vuonna 1828, jolloin nimineuvos Anders
Grenqvistin lahjoitti vaatekappaleen, jonka mainittiin olevan peräisin
Kalifornian villeiltä.52 Seuraavana vuonna A. A. Etholénilta saatiin uusi
eli järjestyksessä jo kolmas lahjoitus, joka sisälsi 35 alaskalaista asetta.53
Turun akatemian Etnografisen kabinetin viimeisinä vuosina koettu
alaskalaispainotus jatkui siis myös Taidekabinetissa. Kokoelma kasvoi
myös muilla Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineillä. Kartunta oli
kuitenkin aikaisempaan tapaan hidasta, epätasaista ja pääsääntöisesti täysin suunnittelematonta. Taidekabinetin kokoelma kasvoi satunnaisesti
myös ostoin, mutta näyttää siltä, että nekin on tehty esineet omistaneiden
henkilöiden aloitteesta ja heijastelivat siten ensisijaisesti myyjien käsityksiä siitä, mikä olisi Taidekabinettiin sopivaa. Käytettävissä olevien varojen niukkuus ja yleisempi epävarmuus siitä, mihin suuntaan kokoelmaa
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oltiin kehittämässä, näkyivät horjuvuutena ja epäjohdonmukaisuuksina hankintapolitiikassa. Esimerkiksi huhtikuussa 1830 Taidekabinettiin
ostettiin jaavalaisia myrkkynuolia,54 mutta muutamaa kuukautta myöhemmin ostettavaksi tarjottu toinen nuolikokoelma hylättiin. Kabinetin
esimies Linsén perusteli asiaa sillä, että vaikka jälkimmäinen, amiraalinrouva Schismarefin tarjoama kokoelma oli epäilemättä arvokas, museo
oli jo sitoutunut erään numismaattisen kokoelman ostoon, eikä mahdollisuutta muihin hankintoihin olisi pitkään aikaan. Hän myös piti jälkimmäisestä nuolikokoelmasta pyydettyä hintaa liian korkeana. Merkittävin
hylkäysperuste liittyi kuitenkin siihen, että Linsénin arvion mukaan ”villien” esineistöä pitäisi hankkia ylipäätään vähemmän. Niitä voisi hänen
mukaan saada vaikeuksitta myöhemminkin eivätkä ne olleet yhtä tärkeitä
kuin hänen aateloiduiksi nimittämiensä kansojen esineet, joita kabinetissa ei lausunnon perusteella ollut juuri lainkaan. Linsén arveli lisäksi, että
Etholén lahjoittaisi jälleen seuraavalla Suomen vierailullaan alaskalaisesineistöä yliopiston kokoelmaan.55 Näin tapahtuikin helmikuussa 1834.56
Linsénin lausunto kertoo mielenkiintoisesti hänen tavastaan arvottaa
erityyppistä ja eri kulttuureita edustavaa esineistöä, ja siten rakentaa kabinettia parhaaksi katsomaansa suuntaan. Linsénillä oli asiasta pidempiaikaista näkemystä, sillä hän oli jo vuonna 1819 julkaistussa suomalaista
kansallisuutta koskevassa kirjoituksessaan käyttänyt ”raakalaiskansoja”
esimerkkinä siitä, miten ”villeyden” tila vaikutti yhdenmukaistavasti ihmiskulttuureihin. ”Raakalaiskansat” olivat hänen mukaansa toistensa
kaltaisia, kun taas kulttuurin edistyminen johtaisi suurempaan moninaistumiseen.57 Linsénin kiinnostus kohdistui erityisesti suomalaisuuteen, sen edistämiseen ja sen eurooppalaisten yhteyksien osoittamiseen.
Tämä pyrkimys näyttäytyi museotyön kanssa samanaikaisesti myös Suomaisen Kirjallisuuden Seurassa, jonka esimiehenä Linsén toimi pian
seuran perustamisen jälkeen.58 ”Villien” merkitys oli siis Linsénin näkökulmasta lähinnä kehityksen toisen ääripään osoittamisessa. Hänen
näkemyksensä ”villien” esineistön toisarvoisuudesta ja niiden helposta
saatavuudesta saattoi myös sisältää omakohtaisen aspektin. Linsén oli
nimittäin merikapteenin poika,59 jolle maailman meriltä tuodut muistot
saattoivat olla omasta lapsuudenkodista tuttuja. Muutoin tämänkaltaiset
esineet eivät kuitenkaan olleet 1830-luvun Suomessa yleisiä.
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Kabinetin myöhempi esimies, itämaiden ja Kreikan kirjallisuuden
professori Wilhelm Lagus arvioi vuonna 1885, että Linsénin ilmaisema
mielipide ”villien” esineistön hankinnan lopettamiseksi merkitsi ensiaskelta ”epämääräisen kosmopoliittisen katsantokannan” korvaamiseksi
päättäväisemmällä isänmaallisella painotuksella.60 Lagus katsoi tilannetta
myöhemmästä perspektiivistä, jossa kansallisuusaatteella oli jo huomattavan tärkeä merkitys museokokoelmien kartuttamisessa ja museosuunnitelmissa ylipäätään. Vaikka Venäjän vallan alaisuuteen siirtymisen
jälkeisinä vuosikymmeninä Turun akatemian piirissä käytiin kansallisuusaatteen innottamia keskusteluja, ja kysymyksiä suomen kielestä, kirjallisuudesta ja kansanrunouden keräämisestä pidettiin Helsinkiin siirtymisen jälkeen edelleen aktiivisesti yllä muun muassa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Lauantaiseuran keskuudessa,61 kansalliset painotukset
olivat vielä varsin vieraita yliopiston Raha-, mitali- ja taidekabinetissa.
Kokoelman voidaankin nähdä heijastaneen 1820–1830-luvuilla vain hyvin
heikosti – jos lainkaan – suomalaiskansallisia virtauksia. Kabinetin esimies Johan Gabriel Linsénin ”villien” esineistöä vastustanut lausunto jäi
yksittäiseksi kommentiksi, eikä professori Laguksen myöhemmin esittämä arvio kabinetin uudenlaisesta kansallisesta suuntauksesta toteutunut
todellisuudessa vielä pitkään aikaan. Kuten seuraavassa osiossa huomataan, tulevien vuosikymmenten esinelahjoitukset pikemminkin profiloivat kokoelmaa entistä vahvemmin kohti vieraita ja kaukaisia kulttuureja.

Kasvava kokoelma, kiteytyvä konsepti
Kasvustaan huolimatta taidekokoelma muodosti Raha-, mitali- ja taidekabinetin niukimman ja muuhun sisältöön nähden selvästi poikkeavan
osan. Numismaattisten kokoelmien laajetessa luonteeltaan hajanaisemman ja epämääräisemmän taidekokoelman nähtiin selvästi olevan kokonaisuudesta erottuva ja vähempiarvoisempi osa. Tähän tilanteeseen
haettiin selkeyttä eriyttämällä se ensin fyysisesti ja sen jälkeen myös
hallinnollisesti muusta kokoelmasta. Hankkeen taustalla oli kabinetin
esimies, professori Linsén. Vuonna 1835 yliopiston konsistori päätti Linsénin esityksen mukaisesti siirtää raha- ja mitalikokoelmista erilliset
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esineet toiseen tilaan päärakennuksen pohjakerrokseen. Siirrettävien
kokoelmien mainittiin koostuvan ”muinaisista merkillisyyksistä sekä
monista uudemmista, kaukaisissa maissa asuvien ja vähemmän tunnettujen kansojen aseista, pukimista, koristeista ym., joita tähän asti on
säilytetty osin rahakabinetissa, osin [luonnontieteellisessä] museossa”.62
Viisi vuotta myöhemmin helmikuussa 1840 Linsén ehdotti konsistorille,
että erilleen siirretystä kokoelmasta tulisi käyttää nimitystä Ethnografiska Museum ja että uusi nimi tuli myös laittaa esille kokoelmahuoneen
ovelle.63 Museon toiminta-ajalla siihen viitattiin ainoastaan ruotsinkielisellä nimellä, mutta tässä tutkimuksessa käytetään suomennosta Kansatieteellinen museo, jota on käytetty aiemmassakin tutkimuksessa.64
Vastaavanlaista kansatieteellisen esineistön eriyttämistä muutoin varsin
sekalaisista, kuriositeettikabinettien perintöä kantavista museokokoelmista tapahtui samanaikaisesti myös muualla Pohjois-Euroopassa. Esimerkiksi Tanskan hovin kokoelmista irrotettiin kansatieteelliset esineet
omaksi museokseen vuonna 1841.65
Aleksanterin yliopiston Kansatieteellinen museo eriytyi lopullisesti
Raha- ja mitalikabinetista vuonna 1849, jolloin kokoelmille määrättiin
omat hoitajansa ja käyttörahastonsa.66 Kansatieteellisen museon esimieheksi valittiin ilmeisesti tieteenalansa puolesta tehtävään soveliaimmaksi katsottu historian professori Gabriel Rein, joka toimi myös yliopiston
silloisena rehtorina.67 Uusi hallinnollinen tilanne vahvistettiin vuonna
1852 laadituissa uudistetuissa statuuteissa, joissa Kansatieteellinen museo mainittiin itsenäisenä yksikkönään muiden yliopistollisten kokoelmien joukossa. Ajatus historian professorin soveltuvuudesta kokoelman
hoitajaksi tuntui saaneen Reinin toiminnan myötä vahvistusta, sillä museon hoito kirjattiin tässä yhteydessä juuri historian professorin tehtäväksi.68 Kansatieteellisestä museosta muodostui näin muihin yliopistokokoelmiin verrannollinen hallinnollinen yksikkönsä, jolla oli selkeästi
nimetty esimiehensä. Tiettyä epäjohdonmukaisuutta suhteessa aiempiin
päätöksiin oli kuitenkin havaittavissa siinä, että Raha-, mitali- ja taidekokoelma mainittiin statuuteissa edelleen omana kokonaisuutenaan.69
Vaikka erilleen irrotettu museo oli ainakin sisällöllisesti Taidekabinetin
perillinen, koettiin se myös siitä irralliseksi, täysin uudenlaiseksi kokoelmayksikökseen.
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Kansatieteellinen museo oli mahtipontisesta nimestään huolimatta
alussa varsin vaatimaton kokoelmayksikkö. Se sijaitsi muista yliopistokokoelmista erillään rakennuksen pohjakerroksen huoneessa, joka
oli aiemmin ollut yliopiston liikuntatilana.70 Raha- ja mitalikabinetista irtautumisen yhteydessä vuonna 1849 museon kokoelmista tehtiin
yleislinjainen inventaarilista, jonka mukaan esineitä oli runsas sata kappaletta neljään kaappiin sijoitettuina. Selvitys paljastaa sekä maantieteellisen jaotteluperusteen että alaskalaisesineistön hallitsevuuden: niitä
kerrottiin olevan yhteensä yli 80 kappaletta ja ne täyttivät kolme kaappia
neljästä. Vaikkei tarkempia aikalaiskuvauksia tai kuvallista materiaalia
ole, kaappien järjestelyssä on havaittavissa pyrkimystä esineiden käyttötarkoituksen mukaiseen systematiaan: ensimmäisessä kaapissa oli Alaskasta tuotuja aseita, toisessa kotitalousesineitä ja kolmannessa asuja.
Neljäs kaappi sisälsi eurooppalaista historiallista esineistöä: miekkoja,
pistooleja, ruutisarvia sekä panssaripaitoja. Alaskalainen ja eurooppalainen esineistö olivat siis pääosin erillään; vain alaskalaista vaatetusta
esittelevässä kaapissa mainittiin olevan myös seitsemän riimusauvaa.71
Alaskalaisen esineistön hallitsevuuden lisäksi merkillepantavaa on,
miten eurooppalaista kulttuuripiiriä kuvanneet esineet olivat selkeästi
iältään vanhoja, kun taas alaskalaista kulttuuria kuvattiin varsin lähiaikoina kerätyn, vielä käytössä olleen esineistön kautta.72 Suomalaisen
ja eurooppalainen keruukriteerinä tuntuikin olevan niiden korkea ikä.
Vanhat esineet valottivat tiettyjä menneisyyden vaiheita, säilyttivät entisiä elämäntapoja koskevaa tietoa sekä osoittivat oman ajan esinekulttuurin erilaisuuden – muutoksen parempaan. Toisaalta voidaan olettaa, että
myös oman kulttuuripiirin vanhoihin esineisiin liittyi sellaista outoutta
ja eksoottisuutta, jota tutummissa nykyesineissä ei enää nähty olevan.
Vieraan kulttuurin esineet välittivät vastaavanlaista tunnelmaa uutuudestaan huolimatta.
Kansatieteellisen museon historiaa vuonna 1888 kirjannut Wilhelm
Lagus hämmästeli vuoden 1849 inventaarissa mainitun noin sadan
esineen kokoelman niukkuutta. ”Detta var allt!” hän totesi.73 Museon
vuosittaisia kartuntaraportteja tarkastelemalla kuitenkin selviää, ettei
inventaari ollut täydellinen kuvaus museon silloisista kokoelmista, vaan
siinä kuvattiin ainoastaan kyseisissä kaapeissa – eli ilmeisesti näytteillä
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– ollut esineistö. Suurinta osaa kartuntaraporteissa mainituista esineistä
ei löydy lainkaan vuoden 1849 inventaarista. Esimerkiksi vuonna 1841
lahjoitetuiksi ilmoitetut koristeltu näkinkuori, marmorireliefi, kivikirves, lasihelmi, savesta muotoiltu alaskalaisen linnun kuva, hopealusikka, intialainen jumalankuva sekä savinen muumionkuva eivät sisälly
inventaariin.74 Kokoelma oli siis todellisuudessa inventaarissa ilmoitettua sataa esinettä laajempi.
Vuosittaiset kartuntaraportit paljastavat, että museon kasvu perustui
edelleen miltei yksinomaan lahjoituksiin, ja saadut esineet tuntuivat
muodostaneen pikemminkin kuriositeettikabinetin perillisen kuin tieteellisin perustein kasvavan kokoelman. Yksittäisten taide-esineiden,
kaukomailta kulkeutuneiden vaatekappaleiden ja käyttöesineiden,
muinaisjäännösten, kirkollisten esineiden ja jopa luonnontieteellisten
näytteiden keskellä Etholénin Alaska-kokoelmat muodostivat ainoan laajemman ja muuhun monenkirjavaan esinejoukkoon verrattuna eheältä
vaikuttaneen kokonaisuuden. Tämä kokonaisvaltaisuus sekä Etholénia
kohtaan tunnettu arvonanto olivat ilmeisesti keskeisiä syitä sille, että
häneltä saadut lahjoitukset olivat vitriineissä esillä ja monet muut esineet varastoituina. Taustalla saattoi olla myös eräs käytännöllisempi syy.
Konsistori oli nimittäin kiinnittänyt huomiota turkiksia ja höyheniä sisältävien alaskalaisasujen heikkoon säilyvyyteen,75 mikä saattoi vaikuttaa
niiden sijoittamiseen vitriineihin.
Kartuntaraporteista kuitenkin ilmenee, että museon Alaska-kokoelmistakin vain murto-osa oli sijoitettuna kaappeihin. Vaikkei kokoelmien
kartuttamiseen ollut yleensä käytettävissä rahaa, Raha-, mitali- ja taidekabinetti oli vuonna 1842 ostanut museon vahtimestarin kuolinpesältä
neljä alaskalaisesinettä: kaksi suolista tehtyä pussia, vyön ja piipunpesän.76 Alaskalaiskokoelma kasvoi edelleen vuonna 1847, jolloin kabinetti
vastaanotti A. A. Etholénin viimeiseksi jääneen, yli 300 esineen lahjoituksen.77 Tämä moninkertaisti aiemman Alaska-kokoelman ja viimeistäänkin asetti vuoden 1849 inventaarin tiedot kyseenalaiseen valoon.
Museo vastaanotti tämän jälkeenkin yksittäisiä alaskalaisesineitä, mutta
mahdollisuutta tai kiinnostusta laajempien kokoelmien hankintaan ei
enää ollut. Tämä kävi selväksi vuonna 1852, jolloin Venäjän Amerikassa maaperätutkimuksia tehnyt geologi Henrik Johan Holmberg palasi
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Helsinkiin ja tarjosi 400 alaskalaisesineen kokoelmaansa Kansatieteellisen museon lunastettavaksi. Konsistori hylkäsi tarjouksen todeten, että
museolla oli jo riittäväksi vastaavanlaista esineistöä.78 Pääosa Holmbergin kokoelmasta päätyi seuraavana vuonna Tanskan kansallismuseoon, jonka perustaja, arkeologian professori Christian Jürgensen
Thomsen oli valmis lunastamaan esineet.79 Thomsen oli jo aiemmin
käynnistänyt esinekeruun Tanskan siirtomaasta Grönlannista ja oli nyt
innokas laajentamaan keruuta myös muille eskimoalueille.80
Kansatieteellisen museon vuosittaisista kartuntakertomuksista ilmenee, että samanaikaisesti alaskalaisesineistön kanssa museo vastaanotti myös lukuisia muita Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineitä
sisältäneitä lahjoituksia, jotka kasvattivat ja monipuolistuttivat kokoelmia sekä temaattisesti että maantieteellisesti. Erityisesti kiinalaisesineiden lahjoittajia oli kasvava joukko. Valtaosa esineistä oli pienikokoisia matkamuistoja, yksittäisiä vaatekappaleita tai koriste-esineitä:
astioita, piippuja, hattuja, viuhkoja ja kenkiä.81 Posliiniastioita ja muita
yksittäisiä kiinalaisesineitä oli kulkeutunut aateliskotien ylellisiksi koristeiksi ja luksusesineiksi Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian välityksellä jo 1700-luvun alkupuolelta lähtien,82 ja myös eräät varakkaat
porvariskodit ja pappilat Suomessa pääsivät osallisiksi kaukaisen Kiinan esinekulttuurista ja sen mukanaan tuomasta eksotiikasta.83 Kiinalaisuudesta ja kiinalaisesta muotokielestä inspiroitunut chinoiserie oli
vaikuttanut eurooppalaisessa taideteollisuudessa, sisustus- maalaus- ja
rakennustaiteessa jo 1600-luvulta lähtien, ja myös Suomen lähialueilla oli lukuisia esimerkkejä chinoiserie- ja rokokoovaikutteisesta arkkitehtuurista ja sisustuksista. Tunnetuimpiin lukeutuivat vuonna 1753
valmistunut ja 1760-luvulla uudistettu Tukholman Drottningholmin
kiinalainen paviljonki sekä Katariina II:n 1760–1770-luvuilla rakennuttama kokonainen kiinalaiskylän rekonstruktio Tsarskoje Selossa
Pietarin ulkopuolella.84
Kiinalaisuuden muoti vaikutti myös esimerkiksi vanhan Suomen
alueella Viipurin läheisyydessä olevassa Monrepos’n kartanossa, jonka
rakennuskantaa ja puistoa kartanon isäntä Ludwig Heinrich von Nicolay
uudisti tarmokkaasti 1780–1790-luvuilla. Vuonna 1796 kartanon maille rakennettiin Mariantorniksi nimitetty kiinalainen huvimaja ja kah46 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

ta vuotta myöhemmin näköalapaikalle pystytettiin kiinalainen katos.85
Myös Fagervikin ruukinkartanon puistoon rakennettiin 1780-luvulla
kiinalainen paviljonki.86 Kiinalaiset ja itäiset vaikutteet näyttäytyivät
myös monien muiden varakkaiden kotien pienissä yksityiskohdissa:
kotiin saatettiin hankkia kiinalaisaiheisia tapetteja tai kaakeliuunin
koristeita, ottomaaniksi kutsuttu leposohva tai palmuja.87 Porvoon lähellä sijainneen Stenbölen kartanon irtaimistoon tiedetään kuuluneen
peräti 260-osainen tee- ja kahviastiasto, joka oli valmistettu Kiinassa
1790-luvulla.88 Eräs poikkeuksellinen esimerkki kiinalaisesineiden hallitsevuudesta sisustuksessa oli Benvikin kartano Närpiössä. Sen isäntä,
Petter Johan Bladh, toimi Ruotsin Itä-Intian kauppakomppanian palveluksessa lähes 20 vuotta, minä aikana hän asui Kiinassa seitsemän
vuotta. Asettuessaan sukutilalleen Benvikiin 1780-luvulla Bladh sisusti
sen kiinalaisesinein, -astioin ja -tekstiilein. Ihailevan aikalaiskommentin mukaan Bladhin luona ”kaikki” oli kiinalaista.89 Bladh oli Kiinanvuosiensa aikana lähettänyt myös sukulaisilleen lukuisia lahjoja ja näin
ollen vaikuttanut monen muunkin kodin sisustukseen sekä ajan muotivirtausten leviämiseen.90
Vaikka kiinalaisuus oli chinoiserien hengessä muodikasta ja tavoiteltua, aidot kiinalaisesineet olivat kuitenkin Suomessa varsin poikkeuksellisia. Suomessa ollutta kiinalaisposliinia tutkinut Heikki Hyvönen
on todennut, että kiinalaisen posliinin omistaminen pysyi harvinaisena
1700–1800-lukujen ajan.91 Venäjän vallan alle siirtyminen tiukensi tilannetta, sillä uusien tullimääräysten mukaan Suomeen ei saanut tuoda
posliinia ja keramiikkaa ulkomailta.92 Monet henkilöt, jotka lahjoittivat
1800-luvun puolivälin aikoihin Kansatieteelliseen museoon kiinalaisesineistöä, edustivat ammatti- ja arvonimikkeittensä perusteella yhteiskunnan ylempiä luokkia, ja osa luovutetusta esineistöstä saattoi varsin
todennäköisesti olla jo Ruotsin vallan ajalta peräisin olevia, suvussa pidempään kulkeneita arvoesineitä. Sarah Cheang on tutkimuksessaan
todennut, miten yleinen mielikuva kiinalaisen historian ja kulttuurin
loistokkuudesta tuotti vaikutelman, että Eurooppaan päätyneet kiinalaisesineet olisivat harvinaisia, aitoja ja vanhoja.93 Tätä mielikuvaa vahvisti edelleen se, että monet esineistä olivat juuri yläluokan perheiden
omaisuutta. Euroopassa liikkui kuitenkin suuria määriä kiinalaisesineikaukomaiden kalleuksien perintö 47

den muotoa ja koristeluja imitoivia, Euroopassa valmistettuja esineitä.
Esimerkiksi Kansatieteellisen museon piirissä ei ollut esineiden identifioinnin asiantuntemusta, joten vastaanotetut esineet koostuivat alkuperältään ja laadultaan varsin erilaisista esineistä.
Yläluokan perheiden lisäksi museon kiinalaiskokoelmaa kasvattivat
kaukopurjehduksilla mukana olleet suomalaissyntyiset merimiehet. Esimerkiksi 1850-luvulla Tyynenmeren pohjoisosissa toimineen venäläissuomalaisen valaanpyyntiyhtiön miehistöt olivat pääasiassa Suomesta.94
Paikallisten pienten käyttöesineiden ja matkamuistojen keruu oli tavanomaista merimiesten parissa. Esimerkiksi Turku-laivalla 1850-luvun
alussa työskennellyt korppoolaissyntyinen O. W. Lindholm mainitsi keruustaan kirjeessään:
[– –] olen vieraillut useimmilla Australian saariryhmän saarilla,
juonut kookosmaitoa yhdellä, syödyt appelsiineja toisella, leipäpuunhedelmiä kolmannella, vesimeloneja neljännellä, banaaneja
viidennellä, ananasta kuudennella, kilpikonnaa seitsemännellä ja
lopulta täyttänyt pienen hyttini kaapin mitä harvinaisimmilla kokoelmilla [– –]95
Lindholm lahjoitti matkoillaan keräämiään arkiesineitä – muun muassa
nyörejä, kampoja, kaulakoruja ja lusikoita – yliopiston Kansatieteelliselle
museolle vuosina 1861–1862, ja samoilta ajoilta on tietoja myös muilta
merimiehiltä ja -kapteeneilta saaduista lahjoituksista.96
Kiinalaista ja muuta aasialaista esineistöä kohtaan tunnettu arvostus tuntui olleen varsin tasaista ja vakaata. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa tilanne oli toinen, sillä Kiinaa vastaan vuosina 1839–1842 käyty
ensimmäinen oopiumisota käänsi brittien asenteet Kiinaa ja kiinalaista
esinetuotantoa kohtaan kielteiseksi. Catherine Pagani on tutkimuksessaan kuvannut asenteiden nopeaa jyrkentymistä ja Kiinasta Britanniaan
suuntautuneen kaupan romahtamista.97 Sarah Cheang on puolestaan
todennut, miten länsimarkkinoille päätyneet kiinalaistuotteet edustivat
samanaikaisesti sekä hienostuneisuutta että taantumusta.98 Nämä maailmanpoliittiset ja asenteelliset muutokset tai ristiriitaiset tuntemukset
kiinalaisesineistöä kohtaan eivät tunnu vaikuttaneen Aleksanterin yli48 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

opiston Kansatieteelliseen museoon, missä kiinalaiskokoelmat kasvoivat
aiempaan tapaan pienin lahjoituksin.
Tyynenmeren rannoilta peräisin olleen esineistön kasvu museossa
tuntuu viittaavan aasialais- ja oseanialaisesineistön yleistymiseen Suomessa ylipäätään. Toisaalta sen voi tulkita heijastaneen voimistunutta
käsitystä siitä, että tämänkaltainen, Suomen oloissa harvinainen ja
siksi myös arvokkaaksi koettu esineistö tulisi saattaa yhteen, jolloin yksittäisen esineen arvo kasvaisi. Keskittämisen ajatus paljastuu esimerkiksi siinä, miten Suomalaisen Kirjallisuuden Seura siirsi haltuunsa
tulleita aasialaisesineitä yliopiston Kansatieteelliselle museolle. Seura
oli ottanut perustehtäväseen suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria
valaisevan kirjallisen aineiston keruun, mutta vastaanotettujen lahjoitusten joukkoon mahtui toisinaan muutakin, erityisesti arkeologista ja
kansatieteellistä esineistöä.99 Keväällä 1858 seura vastaanotti poikkeuksellisen lahjoituksen. Helsinkiläinen kauppias Karl Lenngren luovutti
nimittäin tuolloin itäaasialaista kirjallisuutta ja esineistöä – lehtikuvauksen perusteella ”tarwis, huwitus ja koristus-kaluja kuin myös raaka ja ruoka-aineita”.100 Seuran kokouspöytäkirjassa lahjan mainittiin
olleen huomattava, ja Lenngreniä päätettiin muistaa kiitoskirjeellä.
Samassa yhteydessä mainittiin, että esineet luovutetaan yliopistolle.101
Kansatieteellinen museo kirjasi tiedot lahjoituksesta – neljä japanilaista ja 45 kiinalaista ”koriste-esinettä ja pikkutavaraa” – jo kokouspäivälle.102 Esinesiirtoa ei perusteltu tarkemmin Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran piirissä, mutta aasialaisen esineistön koettiin todennäköisesti
olleen varsin kaukana seuran varsinaisista keruukohteista ja asiantuntijuudesta. Tapaus paljastaa, että vaikka yliopiston Kansatieteellinen
museo oli vielä varsin vaatimaton ja epäsystemaattisesti karttunut
kokoelma, se tunnettiin suomalaisissa kulttuuripiireissä ja miellettiin
juuri olemassa olevan esineistönsä ja akateemisen asemansa vuoksi
sellaiseksi julkiseksi instituutioksi, jonne muukin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistö tulisi keskittää.
Samanaikaisesti itämaisten kokoelmien karttuessa 1850-luvulla vahvistui myös ajatus Kansatieteellisen museon roolista suomalaista alkuperää olevan esineistön keskeisenä kerääjänä ja säilyttäjänä. Tähän
vaikutti paitsi suomen kieltä ja Suomen kansan muinaisuutta kohtaan
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virinnyt yleisempi yhteiskunnallinen kiinnostus ja harrastuneisuus
myös museon esimiehen, historian professori Gabriel Reinin edustama tutkimuksellinen painotus. Rein keskittyi omassa tutkimuksessaan
ja opetuksessaan erityisesti Suomen kansan vaiheisiin keskiajalla,103
mikä heijastui epäilemättä myös hänen museotyöhönsä. Reinin asema
yliopiston rehtorina puolestaan auttoi museon vakiinnuttamisessa ja
sitä koskevien asioiden edistämisessä.104 Esimerkiksi vuonna 1850 museoon voitiin palkata ensi kertaa työntekijä, ja Reinin valinta kohdistui
suomalaisen kansanrunouden ja -tietouden kerääjään Henrik August
Reinholmiin.105 Museotoiminnan vakiintuminen eteni siis rinnakkain
voimistuvan kansallisen painotuksen kanssa. Tämä näkyi käytännössä
suomalaiskokoelmien kasvun määrätietoisena tukemisena.
Suomalaista alkuperää olevien kokoelmien karttumista edesauttoi
suuren yleisön piirissä vahvistunut käsitys esihistoriallisen aineiston
merkittävyydestä ja sen kuulumisesta julkisiin kokoelmiin. Kansatieteellinen museo otti ensiaskelia yleisön ohjeistamiseksi ja keruun suuntaamiseksi entistä kansallisemmaksi. Esimerkiksi lokakuussa 1858 suomalaisiin seurakuntiin lähetettiin pyyntö luovuttaa muinaisjäännöksiä sekä
kirkollista esineistöä museolle.106 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura oli
jo vuotta aiemmin lahjoittanut hallussaan olleita esihistoriallisia esineitä
museolle,107 ja näyttänyt siten osaltaan esimerkkiä, minne suomalaiset
muinaisjäänteet tulisi keskittää. Suomen kielen ja kansan alkuperän
selvittämiseen kytkeytyvän tutkimuksen alkuvaiheet heijastuivat myös
museokokoelmaan. Kielitieteilijä M. A. Castrénin mittavilla Siperianmatkoilla keräämä kansatieteellinen esineistö toimitettiin pääosin Pietarin tiedeakatemiaan,108 mutta myös Helsingin Aleksanterin yliopiston
Kansatieteellinen museo vastaanotti 1850-luvulla muutamia näillä matkoilla kerättyjä käyttöesineitä.109
Voimistuva kansallinen painotus näyttäytyi lisäksi siinä, miten olemassa olevia kokoelmia ryhdyttiin jäsentämään ja luokittelemaan. Kokoelmien järjestelytyö ja esineluettelointi alkoi varsinaisesti vasta noin
vuonna 1850 Henrik August Reinholmin aloitettua työnsä museon
apulaisena. Hän laati seuraavien vuosien aikana esineluetteloa, jossa
museokokoelma jaoteltiin kahtia toisaalta suomalaisiin ja ”lappilaisiin”
eli saamelaisiin, toisaalta ulkomaisiin esineisiin.110 Vuodesta 1856 läh50 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

tien museoapulaisen työssä jatkoi vuorilaitoksen konduktööri Henrik
Johan Holmberg, jolla oli omakohtaista kokemusta matkoista, esinekeruusta ja kansatieteellisestä tutkimuksesta Venäjän Amerikassa, Pohjois-Amerikassa ja Uralilla.111 Myös Holmberg paneutui museotyössään
erityisesti suomalaisaineiston järjestämiseen ja selittämiseen,112 mutta
näki vaivaa myös ulkomaisen aineiston jäsentämiseksi edeltäjänsä
Reinholmin luettelointia yksityiskohtaisemmin. Holmbergin työn tuloksena syntyi museon ensimmäinen painettu esineluettelo, Katalog
öfver Kejserliga Alexanders-Universitetets Etnografiska Samlingar (1859).113
Luettelon välityksellä piirtyy aikaisempaa huomattavasti tarkempi näkymä museon senhetkiseen kokoelmaan sekä tapoihin jäsentää ja
esitellä sitä.

Henrik Johan
Holmbergin laatima
esineluettelo vuodelta
1859 antaa aiempaa
yksityiskohtaisemman
kuvan museokokoelmien
luonteesta.
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Holmbergin luettelossa mainitaan runsaat 1400 esinettä, joista osaa
luonnehditaan yksityiskohtaisemmin.114 Vuoden 1849 inventaarissa
mainittuun sataan esineeseen verrattuna muutos oli huomattava, mutta
selittyi kuitenkin osittain sillä, että aiemmin mainitsematta jääneet lahjoitukset listattiin nyt kokoelman osaksi. Vuosittaisista kartuntatiedoista
selviää, että museolle virtasi jatkuvasti uusia lahjoituksia, joten kasvu
oli myös todellista.115 Holmbergin laatimasta esineluettelosta käy ilmi,
että entistä suurempi osa kokoelmasta oli myös saatu esille. Kymmentä
vuotta aiemmasta neljän kaapin kokonaisuudesta oli päästy tilanteeseen,
missä samaisessa yliopistorakennuksen pohjakerroksen museohuoneessa oli 23 kaappia ja viisi näyttelytelinettä.116 Huone oli käynyt ahtaaksi, ja
tilanpuutteesta huomautettiin 1850-luvun lopulta lähtien.117
Holmbergin luettelosta on havaittavissa selkeästi kotimaisen kokoelman voimakas kasvu ja siihen suunnattu uudenlainen huomio. Museon
esineet jaoteltiin luettelossa maanosittain eurooppalaisiin, aasialaisiin,
afrikkalaisiin, amerikkalaisiin ja australialaisiin. Holmbergin jäsennystapa poikkesi siis edellisestä, Reinholmin laatimasta luettelosta, jossa
jako tehtiin toisaalta suomalaisiin ja saamelaisiin esineisiin, toisaalta
ulkomaalaisiin. Suomalainen esineistö luokiteltiin nyt osaksi Eurooppaa – siitäkin huolimatta, ettei museon kokoelmiin kuulunut paljoakaan
muuta eurooppalaista esineistöä. Eurooppalaisten kokoelmien ryhmä
oli suurin, noin 700 esinettä, joista suomalaisia oli runsas 500 ja loput
lähinnä ruotsalaisia ja baltialaisia. Amerikkalaiset esineet – jotka koostuivat lähinnä alaskalaiskokoelmista – muodostivat toiseksi suurimman
maanosaryhmän; niitä oli hieman alle 550 kappaletta. Aasialaisia esineitä oli noin 160. Niistä valtaosan mainittiin olevan kiinalaisia, mutta joukossa oli myös samojedien, tanguusien, jakuuttien ja eräiden muiden
Siperian alueella asuvien paimentolaiskansojen esineitä. Afrikkalaista ja
australialaista esineistöä oli hyvin niukasti, yhteensä vain noin 25 kappaletta. Kaiken kaikkiaan Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineitä
oli 735 kappaletta ja eurooppalaisia 692 kappaletta – joista 525 suomalaisia.118 Holmbergin luettelointi kuvaa siis mielenkiintoisesti hetkeä,
jolloin museokokoelman painopiste oli juuri kääntymässä perinteisestä
ulkomaisesta, kaukomailta tuodusta esineistöistä kohti kotimaisen aineiston dominanssia.
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Kasvava panostus suomalaiskokoelmaan ilmeni paitsi esineiden määrässä myös museon jäsennysperiaatteissa. Holmbergin luettelossa on
ensi kertaa nähtävillä pyrkimys jäsentää kotimainen kokoelma kronologisesti kivi-, pronssi- ja rautakauteen sekä katoliseen ja luterilaiseen
aikaan. Esihistorian kolmijako oli Tanskan suuren museomiehen Christian Jürgensen Thomsenin 1830-luvulla lanseerama ja hänen oppilaansa Jens Jacob Asmussen Worsaaen edelleen kehittelemä jaottelutapa,
joka omaksuttiin Tanskan kansallismuseon lisäksi nopeasti moniin
eurooppalaisiin museoihin.119 Holmbergillä oli henkilökohtainen kontakti Thomseniin,120 ja kuten jo mainittu, hän oli matkustanut 1850-luvun alussa Kööpenhaminaan myymään keräämänsä Alaska-kokoelman
Thomsenin johtamalle Tanskan kansallismuseolle. Vuonna 1855 Thomsenille osoittamassaan kirjeessä Holmberg kertoi, miten Kööpenhaminan museo oli herättänyt hänen mielenkiintonsa esihistoriaan, ja miten
hän sen seurauksena oli juuri järjestämässä esihistoriallista esineistöä
yliopiston museossa Helsingissä.121 Tanskan-vierailun voidaan siis nähdä vaikuttaneen suomalaispainotuksen vahvistumiseen kahdella tavoin.
Ensinnäkin se suuntasi Holmbergin mielenkiinnon kotimaiseen esihistoriaan ja esineistön systematisointiin. Toisaalta laaja alaskalaisesineistö
päätyi matkan seurauksena Kööpenhaminaan.
Holmbergin luettelosta käy ilmi, että Kansatieteellisen museon kotimaisia esineitä ei ainoastaan luetteloitu aikakausittain etenevästi, vaan
ne oli myös aseteltu näin museohuoneen kaappeihin. Museotilan 23
kaapista yhdeksän sisälsi kotimaista esineistöä. Vaikka kotimaiset esineet sisällytettiin luettelossa osaksi Eurooppaa, käytännössä suomalaiset
esineet sijoitettiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta muusta eurooppalaisesta esineistöstä erilleen eikä välittömiä yhteyksiä tai rinnastuksia siis rakennettu.122 Suomi kuvattiin luokittelun tasolla samanarvoisena Euroopan osana kuin vaikkapa Ruotsi, Saksa, Espanja tai Venäjä,
jonka osaksi tai alaisuuteen suomalainen esineistö ei siis luokittelussa
millään tavoin kytkeytynyt. Suomalainen esineistö näyttäytyi siis omana
maantieteellisenä ja kansallisena kokonaisuutenaan.
Muun maailman esineistö esiteltiin museohuoneessa kotimaisesta
kokoelmasta erillään ja sen jäsentelyä määrittivät toisenlaiset periaatteet. Kronologia koski siis ainoastaan suomalaisesineistöä. Tämä ratkaikaukomaiden kalleuksien perintö 53

su liittyi epäilemättä eri kulttuuripiireistä peräisin olleiden esineiden
ja niitä koskevan tiedon määrään. Kotimaisen esineistön runsaus tuki
kronologista järjestelyä, samoin kuin se, että yksittäisiä esineitä osattiin
suhteuttaa ajallisesti toisiinsa. Sitä vastoin monen kaukaisen kulttuurin
esineitä oli kokoelmissa vain yksittäisiä tai muutamia kappaleita eivätkä
niiden ajoitukset useinkaan olleet tiedossa. Tällaisessa tilanteessa kronologian rakentaminen oli haasteellista, ja esineet oli yksinkertaisempaa järjestää yksittäin. Tämä koski myös alaskalaisesineistöä, jota oli
määrällisesti paljon, mutta joka oli varsin samanikäistä – alaskalaisten
senhetkistä käyttöesineistöä – tai ajoituksiltaan epävarmaa. Kotimaisen
esineistön tarkka kronologinen järjestys tuntui luovan käsitystä muutoksista ja kehityskaaresta. Vieraiden kulttuurien esillepano puolestaan
korosti enemmän niiden ajattomuutta ja muuttumattomuutta.
Tämä järjestely oli todennäköisesti ainakin osittain tahatonta ja lähinnä kokoelmien erilaisuudesta johtuvaa. Toisaalta eripura saattoi
heijastaa kulttuuriantropologi Johannes Fabianin klassikkotutkimuksessaan Time and the Other (1983) kuvailemaa läntisten ihmistieteiden
yleisempää tendenssiä esittää vieraat kulttuurit ajattomina ja muuttumattomina.123 Jack Goody on esittänyt ajatuksen historian varkaudesta.
Hänen mukaansa eurosentrinen ajattelu ja historiantutkimus ovat antaneet esimerkiksi tietämiselle tai poliittisille järjestelmille yksinomaan
eurooppalaisista lähtökohdista muotoillut sisällöt, joiden kautta myös
muiden kulttuurien ilmiöitä arvotetaan. Tämä monopolisointi koski hänen mukaansa myös ajan käsitteellistämistä.124 Goodyn esittämä
eurosentrinen malli järjestäytyneestä ja esimerkillisestä Euroopasta ja
sen ulkopuolisesta irrationaalisesta ja kaoottisesta maailmasta tuntuu
näyttäytyvän myös esinekokoelmien välityksellä. Oman kulttuuripiirin
esineet järjestyivät helposti, kun taas muun maailman esineet eivät ehkä
olisi edes yrityksistä huolimatta jäsentyneet eurooppalaisen kronologian
mukaisesti.
Vieraiden kulttuurien esineistön järjestelyssä kaappeihin on kuitenkin havaittavissa muita periaatteellisia ratkaisuja. Museon suurin
yksittäinen kokoelma eli alaskalaisesineistö sijoitettiin kuuteen kaappiin ja se esitettiin omana maantieteellisenä kokonaisuutenaan. Muun
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vanlaista erottelua ei tehty, vaan museovitriineissä kohtasivat maantieteellisesti toisistaan hyvinkin etäiset kulttuurit. Esineistä annettujen
kirjallisten tietojen perusteella voi huomata, että esinetyyppi tai sen
funktio oli toisinaan yhdistävä tekijä. Esimerkiksi kaappiin numero
kymmenen oli koottuna kivikirveitä Ruotsista, Venäjältä, Alaskasta
sekä Tyynenmeren saarilta.125 Ajallista kronologiaa ei ollut, vaan kaappiin kootun esineistön nähtiin ilmeisesti kuvaavan toisaalta tiettyjen
esinetyyppien – tässä tapauksessa kivikirveen – universaalisuutta, toisaalta paikallisia eroja.
Tämä esittelytapa muistutti huomattavasti sellaista systemaattista
esittelyä, joka tuli varsinaisesti tunnetuksi englantilaisen August Henry Lane-Fox Pitt Riversin kokoelmien myötä. Pitt Rivers oli Britannian
armeijan upseeri ja keräilijä, joka kartutti elinaikanaan huomattavan
kokoelman maailman eri kulttuureja kuvaavaa kansatieteellistä esineistöä. Kokoelmat olivat pitkään näytteillä Lontoossa South Kensingtonin taideteollisuusmuseossa,126 jonka perustamishistoria nivoutui
Lontoon vuoden 1851 maailmannäyttelyyn. 1880-luvulla kokoelmat
siirrettiin Oxfordiin yliopiston alaisuuteen. Pitt Rivers oli vakuuttunut
Charles Darwinin evoluutio-opista ja halusi järjestää esinekokoelmansa osoittamaan ihmiskunnan kehityskaaria. Näyttelyesineiden typologista järjestämistä on usein pidetty hänen keksintönään: siinä esineiden tyyppi ja funktio olivat keskeisiä jäsentäjiä, ja eri kulttuureja ja
maantieteellisiä alueita edustavat saman kategorian esineet asetettiin
rinnakkain vertailtaviksi.127 Pitt Riversin luokittelutapa tuli laajemmin
tunnetuksi vasta 1870–1880-luvuilla,128 joten se ei toiminut suoranaisena esikuvana Kansatieteellisen museon järjestelyille, mutta kuvasti
kuitenkin erästä ajalle tyypillistä tapaa jäsentää vieraiden kulttuurien
esineistöä. Alison Petch on tutkimuksessaan todennut, että Pitt Riversin typologisessa systematiassa eksoottisilla esineillä oli keskeinen
tehtävä: ne todensivat läsnäolollaan eurooppalaisen sivistyksen ja teknologian yleistä nousua.129
Kansatieteellisen museon esineistön eräänä järjestysperiaatteena oli
kulttuurien maantieteellinen läheisyys. Esimerkiksi kiinalaiset ja japanilaiset esineet olivat samassa kaapissa. Suomen näkökulmasta myös
intialaiset ja mongoliesineet saattoivat näyttäytyä toisilleen maantiekaukomaiden kalleuksien perintö 55

teellisesti ja ehkä myös kulttuurisesti läheisinä, mikä oli kenties syynä
sille, että ne sijoitettiin samaan kaappiin.130 Toisaalta on todettava,
että monien muiden kaappien kohdalla mitään selkeää jäsentelyperiaatetta tai esineitä yhdistävää tekijää ei ole nähtävissä. Holmbergin
luettelon tietoja yhdistelemällä voidaan esimerkiksi havaita, että kaappi
numero kahdeksan sisälsi kymmeniä ruotsalaisia muinaistyökaluja,
virolaisia kaakeleita, malaijilaisia aseita, brasilialaisen veneen mallin
sekä lukuisia Tyynenmeren saarilta tuotuja koruja, koristeita ja astioita.131 Kyseisen – ja monen muun vastaavanlaisen – kaapin sisältö
muistutti erehdyttävästi museon vuosittaisia kartuntaluetteloita, joissa
lahjoitukset ilmoitettiin ilmeisesti vastaanottojärjestyksessä niitä tarkemmin ryhmittelemättä. Esimerkiksi kolmivuotiskaudella 1851–1854
Kansatieteellisen museon ilmoitettiin saaneen lahjoituksena muun
muassa kaukasuslaisen juoma-astian, kivityökaluja Etelä-Ruotsista,
Anjalasta löytyneen kuparirasian vuodelta 1482, Koillis-Siperiasta tuotuja veitsiä, polynesialaisen pääkoristeen, hain hampailla koristellun
miekan ja kookospähkinästä valmistetun juoma-astian Fidji-saarilta,
Havaijilta peräisin olevan piipun ja vesipullon, kiinalaisia piippuja,
kompassin ja päivänvarjon, suomalaista kanteleensoittajaa esittävän
öljymaalauksen, turkkilaisen piipun, Viipurin läänissä käytettyjä asuja,
riimusauvoja, kaksi pääsiäisyönä Jerusalemin pyhän haudan kirkosta
ostettua helmiäisristiä, norsunluisen korun sekä Kiukaisten kappelin
alta löydetyn kivikirveen.132 Onkin täysin mahdollista, että osa kaapeista täytettiin yksinkertaisesti esineiden saapumisjärjestyksessä. Tämä
johti ymmärrettävästi kronologista, maantieteellistä tai typologista
järjestystä kaoottisempaan ja kuriositeettimaisemmalta vaikuttavaan
lopputulokseen.
On kuitenkin selvää, että Holmbergin laatiman esineluettelon valmistuessa vuonna 1859 yliopiston Kansatieteellinen museo oli jo varsin vakiintunut instituutio, jonka sisältöä ja luonnetta Euroopan ulkopuolelta peräisin oleva esineistö määritti olennaisella tavalla. Yhteenvetona voi todeta, että museon kokoelmissa näyttäytyi sen noin
satavuotinen historia ja tasapainoilu kuriositeettien ja tieteellisen keruun välillä. Museo oli pitkään ollut passiivinen vastaanottaja, jonka
henkilökunta ei omaksunut määrätietoista portinvartijan roolia, vaan
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hyväksyi kokoelmien kasvun moniin suuntiin. Museon omistukseen
päätyneet Euroopan ulkopuolisten kulttuurien piiristä kerätyt esineet
edustivat useita rinnakkaisia, luonteeltaan varsin erilaisia keruutraditioita. Etholénin alaskalaiskokoelmat kuvastivat uudenlaista, systematiaan ja kattavuuteen pyrkivää tieteellistä keruuta mutta vain rajallisesti, sillä esinekeruuta ja -kokoelmia ei seurannut niitä koskevan tiedon
keruu. Alaska-kokoelmat välittivät siis ensisijaisesti visuaalista tietoa
esineiden oman olemuksen ja ulkomuodon kertomana. Vahvistuvan
tieteellisen keruun rinnalla museon kokoelmat karttuivat yläluokan
perheiltä saatujen yksittäisten esinelahjoitusten myötä. Nämä esineet
miellettiin usein harvinaisiksi ja arvokkaiksi luksusesineiksi, jotka
kertoivat omistajiensa yhteiskunnallisesta asemasta ja varakkuudesta.
Lisäksi museo vastaanotti lukuisia pitkiltä purjehdusmatkoilta tuotuja
pieniä muisto- ja käyttöesineitä.
Käsitys vieraiden kulttuurien esineiden keskittämisestä julkiseen museoon vahvistui 1800-luvun kuluessa ja sai aikaan sen, että varsin erilaiset ja vaihtelevin kriteerein kerätyt yksittäiset ja irralliset esineet yhdistyivät omaksi kokoelmakseen yliopiston Kansatieteellisessä museossa.
Muodostunut kokonaisuus ylläpiti itseään jatkossakin, sillä se vaikutti
käsityksiin siitä, minkälaisten esineiden koettiin kuuluvan museoon.
Lisäksi ulkomaisen kokoelman pitkä historia, sen perinteinen määrällinen hallitsevuus, yksittäisten esineiden harvinaisuus ja arvokkuus sekä
arvovaltaisia lahjoittajia kohtaan tunnettu kunnioitus tuntuivat vahvistaneen kokoelman asemaa siinäkin vaiheessa, jolloin huomio alkoi kääntyä kotimaisen esineistön keruuseen. Kuten Eugenia Zuroski Jenkins
on todennut, yhteen saatetut eksoottiset aineistot rakensivat käsitystä
Euroopan ulkopuolella olevasta maailmasta ja kansoista.133 Yliopiston
suojissa kasvaneen kokoelman esineistä ei puhuttu tässä vaiheessa suorasanaisesti eksoottisina, vaan niihin viitattiin maantieteellisen alkuperänsä mukaan tai yleisemmin vieraiden kansojen – tai ”villien” – parista
hankittuina. Niiden erikoisuus ja erilaisuus olivat kuitenkin keskeisiä
syitä sille, miksi ne päätyivät julkisiin kokoelmiin. Ne todistivat myös
eurooppalaisten kerääjiensä ja järjestäjiensä sivistyneisyydestä ja kosmopoliittisuudesta: kyky ymmärtää ja jäsentää vieraita kansoja oli myös
oman kulttuurin mittari.
kaukomaiden kalleuksien perintö 57

Eksotiikka, sensaatio ja varhaiset yleisöt
Kansatieteellisen museon virallinen funktio liittyi muiden yliopistokokoelmien tavoin statuuteissa mainittuun akateemisen tutkimuksen ja
opetuksen edistämiseen,134 mutta käytännössä museoesineet eivät vielä tässä vaiheessa kytkeytyneet erityisen tiiviisti näistä kumpaankaan.
Kokoelmasta vastuullisen historian oppituolin alaisuudessa Suomen
kansan muinaisuutta tutkittiin ensisijaisesti tekstiaineistojen kautta.135
Kansatiede ja arkeologia puolestaan eivät olleet vielä vakiinnuttaneet
asemaansa akateemisina oppialoina.136 Kansatieteellisen museon esimiehen professori Gabriel Reinin on kuitenkin nähty tunnustaneen
etnologian ja arkeologian kasvavan merkityksen historiaa selittävinä
lähitieteenaloina ja nähneen erityisesti kansallisten esinekokoelmien
kartuttamisen tärkeänä tehtävänä.137
Vuoden 1852 statuuteissa annettiin määräys kaikkien yliopistollisten
kokoelmien pitämisestä yleisölle avoimina muutamien tuntien ajan
viikossa.138 Kaikille avoimen julkisen museolaitoksen ideaali oli muotoutunut Ranskan suuren vallankumouksen perintönä avatun Louvren
taidemuseon myötä 1700-luvun lopulla.139 Tony Bennett on korostanut
tutkimuksessaan modernin museolaitoksen muotoutumisen yhteyttä
laajempiin, keskiluokan sivistämiseen tähtäviin tavoitteisiin.140 Myös
yliopistollisten kokoelmien ja opetuksen avoimuus liittyi samoihin koulutuksen ja tiedon avoimuuden ideaaleihin. Helsingissä yliopistokokoelmien avaaminen viivästyi Krimin sodasta johtuen vuoteen 1857,141 mutta
tästä lähtien myös Kansatieteellinen museo oli avoinna yliopiston lukukausien aikana tunnin keskiviikkoiltapäivisin142 – ainakin periaatteessa.
Helsingfors Tidningar -lehteen kirjoittanut henkilö nimittäin arvosteli piikikkäästi, miten monia yleisölle avoimiksi ilmoitettuja yliopistokokoelmia ei todellisuudessa päässyt näkemään muut kuin kokoelmien hoitajat, satunnaiset matkailijat ja säätyläiset, jotka kirjoittajan mukaan tarvitsivat vähiten kokoelmista saatavaa oppia.143 Asiaa saattoi hankaloittaa
se, että yliopiston eri kokoelmien aukioloa ei ilmeisestikään suuremmin
koordinoitu, vaan ne olivat auki eri aikoina, ja myös yksittäisten kokoelmien aukiolot vaihtelivat.144 Kansatieteellisestä museosta ei ole tältä ajalta
yhtään tiedossa olevaa yleisökuvausta, ja onkin oletettavaa, että museon
kävijämäärä pysyi sen avoimuudesta huolimatta hyvin rajallisena.
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Ennen Kansatieteellisen museon kokoelmien virallista avautumista
niiden yleisö oli todennäköisesti koostunut lähinnä yliopistoväestä ja
yliopiston vastaanottamista satunnaisista asiantuntijavieraista. Avautumisen myötä alkoi selvästi muodostua käsitys museon kiinnostavuudesta ja hyödyllisyydestä laajemmallekin yleisölle. Museotyöntekijöiden
palkkaaminen ja heidän tekemänsä työ kokoelman luetteloimiseksi ja
esille saattamiseksi olivat tärkeitä kädenojennuksia kohti yleisöä. Painetun luettelon uskottiin palvelevan erityisesti suuren yleisön tutustumista
kokoelmiin. Henrik Johan Holmbergin luettelon valmistuttua vuonna
1859 sitä mainostettiin lukuisissa helsinkiläislehdissä, muun muassa
Papperslyktan-viikkolehdessä.145 Helsingin keskeisiä nähtävyyksiä matkailijoille ja muille kiinnostuneille esitelleessä artikkelissaan myös Helsingfors Tidningar mainitsi Kansatieteellisen museon kokoelmat näkemisen arvoisiksi, vaikkakin kertoi museon olevan vasta aluillaan.146
Vaikka Kansatieteellisessä museossa oli Suomen suurin ja vuodesta
1857 lähtien ainakin periaatteessa kenen tahansa nähtävillä oleva Euroopan ulkopuolisen esineistön kokoelma, suurelle yleisölle tarjoutui myös
eräitä muita, ainakin paikallisesti paremmin tunnettuja tilaisuuksia tutustua samankaltaiseen esineistöön. Turun ja Porvoon perinteikkäillä lukioilla oli omat opetuskokoelmansa, joihin saatiin erityisesti 1850-luvulta
lähtien lahjoituksina kaukopurjehduksilta tuotua esineistöä. Esimerkiksi
Porvoon lukio vastaanotti vuonna 1851 Alaskasta tuotuja kalannahkapusseja.147 Seuraavana kesänä Turun ruotsalaiselle klassilliselle lyseolle lahjoitettiin vielä merkittävämpi, 160 alaskalais- ja kiinalaisesinettä käsittävä kokoelma.148 Esineet lahjoitti turkulainen apteekkari ja laivanvarustaja
Erik Julin, joka oli liiketoimintansa yhteydessä tutustunut vara-amiraali
Arvid Adolf Etholéniin ja hänen tuomiinsa alaskalaisesineisiin. Niistä
inspiroituneena hän oli ohjeistanut varustamiensa purjelaivojen päällystöjä hankkimaan matkojensa varrelta esineitä laskuunsa.149 Julinin lahjoituksen ehtona oli, että esineistä kiinnostuneet tiedemiehet pääsisivät
tutustumaan kokoelmaan milloin tahansa ja suuri yleisö yhtenä päivänä
kuukaudessa.150 Aiemmasta huomattavasti kasvaneelle koulukokoelmalle järjestyi sopiva tila ilmeisesti vasta muutamaa vuotta myöhemmin eli
alkuvuodesta 1854, mistä lähtien sitä pidettiin avoinna kaupunkilaisille,
joiden kerrottiinkin käyneen paikalla runsaslukuisesti.151 Turun kokoelkaukomaiden kalleuksien perintö 59

ma oli todennäköisesti ensimmäinen yleisölle avoin vieraita kulttuureja
esittelevä museokokoelma ja joka tapauksessa muutaman vuoden Aleksanterin yliopiston Kansatieteellistä museota varhaisempi. Kokoelman
suhde koulun opetukseen on epäselvä,152 mutta on todennäköistä, että
koulunuoriso pääsi tutustumaan esineistöön. Sen sijaan kokoelman aukiolo yleisölle vaihteli suuresti seuraavina vuosina, ja museo suljettiin
ilmeisesti kokonaan jo 1860-luvun lopulla.153 Turussa toimineen merenkulkukoulun yhteydessä oli myös esinekokoelma, jonka tiedetään olleen
avoinna ainakin satunnaisille tutkijavieraille.154
Turun ruotsalaisen lyseon museohanke käynnisti hyvin varhaisen,
Aleksanterin yliopiston kokoelmista erillisen kansallismuseokeskustelun. Julinin lahjoituksesta kertovassa Åbo Tidningar -lehden artikkelissa
vuonna 1852 kiiteltiin juuri vastaanotetun kokoelman merkitystä tieteelle ja korostettiin, miten yksityisten omistuksessa olevat kotimaiset
muinaisjäänteet ja muut arvokokoelmat olisi myös lahjoitettava julkisiin kokoelmiin – muutoin niillä ei olisi muuta kuin kuriositeettiarvoa.
Kirjoittaja mainitsi Bergenin kansallismuseoksi nimittämänsä vuonna 1825 perustetun Bergenin yliopistomuseon malliesimerkkinä siitä,
miten museon piiriin kerättiin esineitä kaikkialta maailmasta.155 Tässä
varhaisessa ideoinnissa myös Turkuun perustettavan ”kansallismuseon”
suojelukseen haluttiin samaan tapaan koko maailman kulttuurien kirjo.
Museokeskustelu jatkui Turussa vilkkaana ja johti lopulta Turun historiallisen museon perustamiseen vuonna 1881 ja avaamiseen neljää
vuotta myöhemmin. Tässä vaiheessa ajatus maailman eri kulttuurien
kokoamisesta yhteen oli kuitenkin saanut jo väistyä ja antaa tilaa Turun
kaupungin historian ja Turussa valmistettujen esineiden esittelylle.156
Turkulaisille ja rannikkoalueiden muiden laivanvarustajakaupunkien asukkaille tarjoutui todennäköisesti useampia tilaisuuksia vieraista
maista tuotujen esineiden näkemiseen kuin sisämaassa asuneille. Paikkakuntakohtaiset erot olivat kuitenkin suuria. Esimerkiksi Hämeenlinnan ruotsalaisen yhteiskoulun alaskalaisesineiden kokoelma osoittaa,
että myös sisämaan kaupunkeihin saattoi joskus päätyä kaukaa tuotua
esineistöä – tässä tapauksessa ilmeisesti siksi, että Alaskassa vaikuttaneiden Furuhjelmin veljesten Honkolan sukukartano sijaitsi läheisessä
Urjalassa.157 Samoin Jyväskylän seminaarin kokoelmissa tiedetään olleen
60 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

kiinalaisia kolikoita, kiinalainen hattu sekä muutamia afrikkalaisia aseita.158 Simpukat, vieraiden maiden kuvat ja pienet matkamuistot kuuluivat kuitenkin erityisesti rannikkoseutujen merimieskotien sisustuksiin.
Vastaaviin esineisiin saattoi myös joskus päästä tutustumaan pitkiltä
purjehduksiltaan Suomeen palanneisiin laivoihin.159 Monien Venäjän
Amerikassa palvelleiden suomalaisten hankkimat esineet luovutettiin
julkisiin kokoelmiin vasta vuosikymmeniä paluun jälkeen,160 joten alaskalaisesineiden kokoelmat koristivat pitkään joitakin suomalaiskoteja.
Myös ensimmäiseksi suomalaiseksi paikallismuseoksi nimetty, vuonna 1865 perustettu Raahen museo syntyi kaukomaiden esineistön varaan. Hankkeen isän, raahelaisen lääkärin Carl Robert Ehrströmin onnistui 1860-luvun alussa herättää kaupunkilaisissa ja erityisesti merimiehissä innostus julkisen museokokoelman perustamiseksi ja sen kartuttamiseksi. Ehrström oli itse matkustanut Euroopassa, ja hänen malleinaan
siinsivät Lontoon, Pariisin ja muiden ”mainioiden maailmankeskusten”
suuret museot, joiden kanssa hän toivoi kunnianhimoisesti Raahen museonkin kilpailevan. Ehrström tavoitteli kokonaisuutta, joka antaisi kuvan inhimillisestä kulttuurista rotu- tai kansallisuuseroihin katsomatta,
ja valottaisi lisäksi luonnonoloja.161 Tavoitteena oli siis jälleen jonkinlaisen ensyklopedisen pienoiskuvan rakentaminen maailmasta ja sen kulttuureista. Toisaalta yksittäisillä esineillä oli Ehrströmin suunnitelmissa
oma arvonsa, sillä hän näki esineiden säilyttävän menneiden aikakausien
muistoja, ja siten hieman irrallisinakin tarjoavan historiantutkijoille ja
luonnontieteilijöille arvokasta aineistoa.162 Tieteen palvelemisen lisäksi kokoelman avoimuus ja pedagogisuus olivat Ehrströmille keskeisiä
arvoja: museo olisi ”tärkeä apuneuvo levitettäessä sivistystä ylhäisten
ja alhaisten pariin”.163 Raahen museo olikin todennäköisesti perustamisestaan aina Ehrströmin kuolemaan asti vuonna 1881 säännöllisimmin
yleisölle avoinna oleva vieraiden maiden ja kansojen ”harvinaisuuksia
ja merkillisyyksiä” sisältävä kokoelma.164 Paikallisen merimiesyhteisön
matkoihin ja lahjoituksiin perustunut kokoelma koettiin myös luultavasti
paikkakuntalaisten keskuudessa omakohtaisemmaksi ja jaetummaksi
hankkeeksi kuin esimerkiksi tieteellisemmän, ammatillisemman ja siten
etäisemmän vaikutelman antanut Aleksanterin yliopiston Kansatieteellinen museo. Kuten keräilyn historiasta kirjoittanut Susan M. Pearce on
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todennut, tällaisista kokoelmista saattoi tulla niiden kartuttamiseen osallistuneiden henkilöiden näkökulmasta hyvinkin keskeisiä omaa elämää
ja sen merkittävyyttä dokumentoivia kokonaisuuksia.165
Yksittäisiä kaukaisten kulttuurien esineitä saattoi joskus nähdä odottamattomissakin paikoissa. Esimerkiksi Suomen Taideyhdistyksen Turkuun elokuussa 1852 järjestämässä näyttelyssä oli esillä kauppalaivaston
kapteeni J. E. Granbergin Kiinasta tuoma pieni vene.166 Taideyhdistys oli
perustettu vuonna 1846 edistämään suomalaisten taidekäsityksiä ja makua sekä tuomaan suomalaistaiteilijoille näkyvyyttä,167 mutta alkuvuosien näyttelyissä muut maat olivat toisinaan läsnä esimerkiksi teosten
itämaisten aiheiden sekä näytteillä olleiden ulkomaisten taiteilijoiden
teosten välityksellä.168 Kiinalaisvene poikkesi kuitenkin selkeästi Taideyhdistyksen näyttelyiden peruslinjasta.
Samaan aikaan sijoittuva hanke oli myös J. A. Danielin vuonna 1856
Turussa, Helsingissä ja Viipurissa esittelemä Etnologinen museo. Kyse
oli maksullisesta näyttelystä, jossa oli ilmoitustekstin mukaan nähtävillä
muun muassa viisi ihmisrotua, 20 kansakuntaa kaikista maanosista,
eläimiä ja kasveja, firenzeläistä taideteollisuutta sekä paratiisin omena,
jossa oli kuvattuna Aatami ja Eeva. Mainostekstin mukaan näyttelyyn
kuului lisäksi ”sikaria polttava neekeri, automaatti, työskenteleviä neekereitä ja intiaaneja sekä eskimoryhmä”.169 Tämä erikoinen viihteellinen
kokonaisuus tarjosi jälleen omanlaisensa tiivistetyn näkymän maailman
moniin kansoihin sekä uusiin ja vanhoihin ihmeisiin, mutta kuvauksessa mainitut ihmiset eivät kuitenkaan mitä todennäköisimmin olleet
eläviä, vaan luultavasti kuvien tai vahanukkien avulla esitettyjä. Vaikka
vieraiden, eksoottisiksi koettujen maiden eläviä ihmisiä, eläimiä ja esineistöä esitteleviä kaupallisia – ja usein sensaatiohakuisia – kiertueita
ja näyttelyitä järjestettiin Euroopassa enenevässä määrin 1840-luvun lopulta lähtien,170 esimerkiksi afrikkalaisia ja australialaisia esiintyjiä pääsi
Suomessa näkemään tiettävästi vasta 1880-luvulla, silloinkin vain hyvin
satunnaisesti.171 Materiaalisen kulttuurin esittelyn näkökulmasta tilanne
muuttui kuitenkin jo 1870-luvulla. Kuten seuraavaksi esitetään, suurelle
yleisölle avautui tällöin aiempaa laajempi ja monipuolisempi Euroopan
ulkopuolisten kulttuurien esineistöä esittelevä näyttelytarjonta.
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Ulkomainen ja kotimainen rinnakkain
Uusi tasapaino
ulkomainen ja kotimainen osasto asettautuvat
arppeanumiin
Yliopiston Kansatieteellinen museo muutti 1860-luvun lopussa tuomiokirkkotorin toiselle puolelle Nikolainkadulle valmistuneeseen uuteen
yliopistorakennus Arppeanumiin, missä museo avasi ovensa yleisölle
toukokuun neljäntenä päivänä 1872 – tässä vaiheessa myös suomenkielisellä nimellä mainostettuna.172 Museon siirtyminen uusiin tiloihin
ja uuden näyttelyn rakentaminen tarjoavat mielenkiintoisen näkymän
siihen, millainen rooli ja arvo toisaalta kansalliselle ja toisaalta ulkomaiselle esineistölle annettiin. Tässä luvussa tullaan esittämään, että uusi
näytteillepano merkitsi loogista jatkumoa yliopistollisten kokoelmien
kartunnan ja organisoinnin satavuotisessa historiassa. Toisaalta sen voi
kuitenkin nähdä merkinneen myös eräänlaista kehityksen kulminaatiokohtaa – viimeistä hetkeä, jolloin ulkomaisilla kokoelmilla oli vielä tilaa
ja merkitystä kotimaisten rinnalla. Luvun jälkimmäisellä puoliskolla kuvataan, miten yliopistollisten kokoelmien ulkopuolella alkoi herätä myös
täysin toisenlaisista lähtökohdista ammentavaa kiinnostusta Euroopan
ulkopuolisten materiaalisten kulttuurien keruuta ja näyttelytoimintaa
kohtaan.
Arkkitehti Carl Albert Edelfeltin suunnittelema moderni, Helsingin
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numin yliopistorakennus valmistui Nikolainkadulle eli nykyiselle Snellmaninkadulle vuonna 1869. Rakennusta pidettiin aikalaiskuvauksissa
hienona ja onnistuneena.173 Sen seinien sisään sijoittui moninainen
joukko toimintoja: uusinta teknologiaa edustava kemian laboratorio ja
auditorio, kemian professorin suuri virka-asunto, geologiset ja mineralogiset kokoelmat sisältävä Mineraalikabinetti, yliopiston piirustussali
ja musiikkisali, Kansatieteellinen museo ja sittemmin myös veistoskokoelma. Aikalaispakinoitsija ihmetteli, pitäisikö rakennusta kutsua kemiallis-mineralogis-kansatieteellis-musikaalis-taiteelliseksi.174 Rakennus
nimettiin kuitenkin ytimekkäämmin Arppeanumiksi yliopiston silloisen
rehtorin, kemian professori Adolf Edvard Arppen mukaan, joskin sitä
kutsuttiin yleisesti myös laboratorio- ja museorakennukseksi.175
Useiden yliopistollisten kokoelmien sijoittaminen rakennukseen oli
ollut eräs suunnittelun lähtökohta, ja museofunktio näkyi monissa käytännön ratkaisuissa. Kolmannen kerroksen Mineraalikabinetin ja neljännen kerroksen Kansatieteellisen museon tiloihin rakennettiin kansainvälisten mallien mukaiset suuret, korkeat ja valoisat salit, jotka muodostivat läpikierrettävän kokonaisuuden.176 Yliopistollisten kokoelmien
sijoittaminen arvopaikoille yliopistojen päärakennuksiin oli perinteisesti
korostanut niiden näkyvyyttä ja roolia tieteen tutkimus- ja todistusaineistona. Toisaalta yliopistokokoelmiin alkoi kohdistua kansainvälisesti
myös toisenlaisia toiveita: niiden varaan suunniteltiin valtioiden ylläpitämiä ja kansallisia päämääriä edistäviä julkisia museoita. Vastaavanlaisia ajatuksia oli esitetty tiettävästi Suomessakin jo 1850-luvun lopussa,
ja 1860-luvulla kuultiin kansallismuseoon jo nimellisestikin viittaavia
mielipiteitä. Esimerkiksi Kansatieteellisen museon ensimmäisen esineluettelon koonnut Henrik Johan Holmberg kirjoitti vuonna 1863 uskovansa ja toivovansa, että museon esihistoriallinen esineistö voisi pian
olla osa suomalaista kansallismuseota.177 Kansallista menneisyyttä kuvaavan museon perustamisen idea nivoutui tiiviisti 1840-luvulta lähtien
levinneisiin kansallistunteen värittämiin pohdintoihin Suomen oloista
ja asemasta keisarikunnan alaisuudessa sekä kysymyksiin suomen kielestä ja suomalaisen suvun alkuperästä.178 Kansallismuseoita perustettiin
1830-luvulta lähtien tiivistyvällä tahdilla ympäri Eurooppaa.179 Vaikkei
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sa ja toteutuksessa voidaan nähdä selkeästi pyrkimyksiä rakentaa monipuolinen julkinen museokeskus. Rakennuksen suunnitteluprosessia
tutkinut Veikko Pakkanen on esittänyt, että saman katon alle suunniteltujen moninaisten museotoimintojen vuoksi idea suuresta kulttuurihistoriallisesta museosta oli kehiteltynä jo suunnittelun alkaessa.180
Laaja-alaisen museokeskittymän idea kiteytyi Arppeanumin eteistilan kattokoristelussa, jossa yhdistyvät kansatieteellisiin, minaralogisiin, numismaattisiin ja veistoskokoelmiin viittaavat neljä kuvamedaljongia. Kyseisistä kokoelmista ainoastaan kaksi ensimmäistä olivat
olleet alusta lähtien rakennuksen tilasuunnitelmissa mukana; päätös
veistosten sijoittamisesta rakennukseen tehtiin vasta rakennuksen valmistuttua. Raha- ja mitalikabinetti puolestaan jäi lopulta yliopiston
päärakennukseen, vaikka myös sen siirtämistä laboratoriorakennukseen ja yhdistämistä Kansatieteelliseen museoon ehdotettiin vuonna 1872.181 Kattokoristelu ei siis kuvannut rakennukseen sijoitettujen
kokoelmien toteutunutta yhdistelmää, mutta heijasteli rakennuksen
suunnitteluprosessia ja yleisemminkin käsityksiä tulevaisuuden museohankkeesta. Arppeanumia voi pitää eräänlaisena kansallismuseohankkeen varhaisena koekenttänä. Kansatieteellisen museon silloinen, vuonna 1863 valittu esimies, professori Zachris Topelius lausui
vuonna 1872, että juuri Kansatieteellisellä museolla tulisi olemaan
suuri merkitys tulevana kansallismuseona.182 Visio museon tulevasta
suunnasta ja kansallisesta tehtävästä oli siis vahvasti läsnä uutta näytteillepanoa suunniteltaessa. Museon uusia painotuksia ja erityisesti
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistön muuttunutta asemaa
tarkastellaan seuraavaksi useiden, luonteeltaan varsin erilaisten tekijöiden – käytettävissä olevien tilojen, olemassa olevien kokoelmien,
voimistuvan kansallisaatteen, ulkomaisten esikuvien sekä museotyöntekijöiden tekemien valintojen – yhteisvaikutuksena.
Kansatieteelliselle museolle Arppeanumista osoitetut tilat asettivat konkreettiset raamit ja lähtökohdat näyttelysuunnittelulle. Vaikka
rakennus oli valmistunut vuonna 1869, museon avaaminen yleisölle
viivästyi kevääseen 1872 erityisesti siitä syystä, että rakennuksen koko
ylimmän neljännen kerroksen alkuperäisiä tilasuunnitelmia muutettiin
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Kansatieteelliseen museoon viittaava kattokoriste Arppeanumin eteistilassa.
Kuva: Leila Koivunen.

teellisen museon, yliopiston musiikki- ja piirustussalien kesken, mutta
tilojen jo valmistuttua sinne päätettiin sijoittaa myös yliopiston uudet
veistoskokoelmat.183 Sen lisäksi, että tilasuunnitelman muutos viivästytti Kansatieteellisen museon järjestely- ja sisustustöiden aloitusta,184
se muutti myös itse museotilaa. Museo sai sille suunnitellun kolmen
näyttelysalin sijaan vain kaksi salia ja veistoskokoelmien kanssa jaettavan eteishuoneen. Ongelmallista oli, että uudessa tilajaossa salien läpi
suunniteltu kierto estyi, sillä huoneet olivat nyt peräkkäin, ja päästäkseen pois viimeisestä salista piti palata jo kulkemaansa reittiä.185 Vaikka
uudistunut tilajako pienensi museon tiloja ja hankaloitti kulkua, Kansatieteellinen museo ei vastustanut, vaan pikemminkin edisti veistoskokoelmahanketta. Museon esimies Topelius kuului nimittäin yhdessä
piirustussalin esimiehen, estetiikan ja kirjallisuuden professori C. G.
Estlanderin kanssa veistoskokoelma-asiaa ajaneeseen toimikuntaan, jonka näkemyksen mukaan Uppsalan ja pohjoissaksalaisten yliopistojen
mallia noudattavat veistoskokoelmat täydentäisivät merkittävällä tavalla
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rakennukseen tulevaa museokokonaisuutta.186 Vaikka Kansatieteellisen
museon tilaratkaisut muuttuivat, Topeliuksen koettiin ilmeisesti päässeen varsin hyvään kompromissiin, sillä hän onnistui pitämään veistoskokoelmalle havitellun suuren eteläsalin museolla.187 Myös tilajärjestelyissä menetetty itäpuolen näyttelysali luvattiin museolle takaisin
heti, kun siihen väliaikaisesti siirretty musiikkisali löytäisi muun tilan.188
Kaiken kaikkiaan saavutettuun tilaratkaisuun oltiin huomattavan tyytyväisiä. Museohuoneiston mainittiin olevan kaunis ja tilava.189
Kansatieteellisen museon toteutuneet tilat koostuivat siis kolmesta
perättäisestä huoneesta. Niistä ensimmäinen oli museon ja veistoskokoelman yhteisenä sisäänkäyntinä toiminut pieni eteishuone. Siitä edettiin pienempään saliin, ja sen kautta rakennuksen eteläpäädyn suureen
saliin. Tilojen yhteispinta-ala oli noin 260 neliömetriä.190 Tilat olivat erikokoisia, mutta myös vaikuttavuudeltaan varsin erilaisia: suuri eteläsali
oli kolmen huoneen kokonaisuuden juhlavin ja näyttävin. Vaikka tilaa
oli nyt ruhtinaallisesti päärakennuksessa aiemmin olleeseen yhteen, ahtaaksi käyneeseen huoneeseen verrattuna,191 kolmen erillisen huoneen
tilajärjestely asetti uudenlaisen kysymyksen esineistön sijoittelusta.
Aiemmin yhtenä, lähinnä vitriinikaappien jäsentämänä kokonaisuutena
esitelty esinekokoelma piti nyt jaotella kolmeen erikokoiseen ja luonteeltaan erilaiseen huoneeseen.
Uudessa jäsentelyssä päädyttiin suomalaisen ja ulkomaisen osaston
kahtiajakoon. Veikko Pakkanen on arvellut tämän johtuneen siitä, että
museo sai käyttöönsä kaksi varsinaista näyttelysalia.192 Uudenlainen
huonejako johti epäilemättä tarpeeseen arvioida ja jäsentää olemassa
olevaa kokoelmaa entistä tarkemmin, mutta valitulle jaottelulle on löydettävissä myös muita perusteita. Lisäksi on muistettava, että alkuperäisessä suunnitelmassa museolle oli tulossa myös kolmas näyttelysali.
Uuden näytteillepanon voi todeta poikenneen huomattavasti aikaisemmasta, yliopiston päärakennukseen sijoitetusta yhden huoneen tiiviistä kokonaisuudesta. Tosin edellinen näytteillepano ei todennäköisesti
antanut oikeaa käsitystä vallinneesta museoajattelusta, sillä tilanahtaus
ja resurssien vähäisyys estivät ylipäätään minkään näyttelyidean kunnollisen toteuttamisen. Museon esimies Topelius totesi myöhemmin, ettei
yleiskuvan muodostaminen tai kokoelmien tyydyttäväkään esittely ollut
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aiemmassa tilassa mahdollista.193 Henrik Johan Holmbergin maanosittain jaotellun esineluettelon (1859) voi silti nähdä vaikuttaneen aiempaan esillepanoon – tai mahdollisesti kuvanneen sitä. Merkkejä uudenlaisesta jaosta ulkomaiseen ja kotimaiseen oli kuitenkin ollut havaittavissa jo ennen Arppeanumiin siirtymistä. Kuten mainittu, Holmbergin
edeltäjä Henrik August Reinholm oli pitänyt jo 1850-luvun alkuvuosina
kirjaa esineiden karttumisesta ryhmittelemällä ne toisaalta suomalaisiin,
toisaalta ulkomaisiin.194 Vuodesta 1867 lähtien museon esineluettelointi palasi tällaiseen jäsentelyyn, ja suomalaisesineet järjestettiin jälleen
omaksi, ulkomaisesta kokoelmasta erilliseksi kokonaisuudekseen.195
Jako kotimaiseen ja ulkomaiseen ei siis ollut uusi eikä pelkästään Arppeanumin tilojen sanelema ratkaisu, vaan pidempiaikainen suuntaus,
jonka Holmbergin luettelon maanosiin perustuva luokittelu oli väliaikaisesti katkaissut. Tilanahtaus oli aikaisemmassa vaiheessa estänyt tämän
luokitteluperiaatteen konkretisoitumisen näyttelysuunnittelussa, mutta
uusissa museotiloissa sen toteuttaminen tuli ensi kertaa mahdolliseksi.
Kotimaisen ja ulkomaisen esineistön välistä jaottelua tapahtui eräissä
muissakin eurooppalaisissa museoissa,196 ja esimerkiksi Ateneumin
ensimmäistä ripustusta suunniteltaessa 1880-luvulla vastaavanlaista jakolinjaa pidettiin ehdottoman tärkeänä.197
Yksittäisten museoesineiden ja -osastojen sijoittelua koskevista pohdinnoista tai päätöksistä ei ole säilynyt dokumentaatiota, mutta toteutunut tilajako on hahmotettavissa lehtiartikkeleista, joita julkaistiin Kansatieteellisen museon avautumisen yhteydessä keväällä 1872. Esimerkiksi
Topeliuksen kirjoittamasta artikkelista käy ilmi, että näyttelykierroksen
kaksi ensimmäistä huonetta – eteishuone ja pienempi sali – oli varattu
ulkomaiselle osastolle ja suuri eteläsali suomalaiselle kokoelmalle.198
Museohuoneiston edustavimpaan huoneeseen aseteltuna suomalainen
kokoelma eriytyi ja laajeni omaksi, maantieteellisesti ja kulttuurisesti rajatuksi kokonaisuudekseen. Uusi organisointiperiaate nosti siis Suomen
omaksi tilalliseksi kokonaisuudekseen ja muutti samalla museon perinteistä painopistettä. Aikaisemmin hallitsevassa asemassa ollut Euroopan ulkopuolinen materiaali sitoutui nyt vuorostaan osaksi ulkomaista
osastoa. Osastojen keskinäinen järjestys määrittyi epäilemättä erityisesti
näyttelysalien koon perusteella, ja näin aseteltuna muu maailma muo68 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

Arppeanumin neljännen kerroksen pohjapiirros. Kansatieteellisen museon käytössä olivat alkuvaiheessa portaikon vastainen pieni eteishuone ja sen oikealle
puolelle jäävät kaksi peräkkäistä salia. Kuva: Helsingin yliopistomuseo.

dosti eräänlaisen taustatarinan tai johdannon viimeiseksi vastaan tulevalle suomalaiselle osastolle.
Tilallisten tekijöiden lisäksi olemassa olevien museokokoelmien
luonteen voi nähdä keskeisesti vaikuttaneen uuden jäsentelyperiaatteen omaksumiseen. Kuten mainittu, museon kokoelmiin lahjoitetun
ja hankitun suomalaisesineistön määrä oli ollut voimakkaassa kasvussa
1850-luvun lopulta lähtien. Tärkeän kimmokkeen järjestelmälliseen ja
suunnitelmalliseen keruuseen antoi Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustaminen vuonna 1870. Yhdistyksen nimenomaisena tarkoituksena oli kerätä kotimaista historiallista esineistöä ja muinaismuistoja yliopiston museossa säilytettäviksi. Yhdistys toimi siis museon tukiyhdistyksenä mittavampana tavoitteenaan Suomen kansallismuseon
perustaminen museokokoelmien pohjalta.199 Kansatieteellinen museo
ja sen henkilökunta olivat vahvasti sidoksissa yhdistykseen: Topelius
valittiin sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi, kokoukset pidettiin usein
museon tiloissa, ja yhdistys pyysi jäseniään keräämään sellaisia esineitä,
joita museolla ei vielä ollut.200 Kotimaisen esineistön kasvaessa ja muiden maiden osuuden pysyessä lähinnä ennallaan aikaisempi, maanosiin
perustuva jaottelu alkoi todennäköisesti tuntua epätarkoituksenmukaiselta. Uudessa jäsentelyssä korostui kotimaisen esineistön erityisyys.
Määrällisessä suhteessa yhä marginaalisemmaksi käyneet ulkomaiset
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esineet puolestaan yhdistettiin omaksi, maantieteellisesti epätarkaksi
mutta muutoin varsin joustavaksi ja sallivaksi kategoriakseen, johon
mahtui kaikki kotimaisen ulkopuolelle jäävä.
Professori Topeliuksen antaman tiedon mukaan museolla oli avautuessaan keväällä 1872 noin 3000 esineen kokoelma, josta valtaosa eli
2315 esinettä oli luetteloitu. Näistä 1665:n ilmoitettiin olevan suomalaisia muinais-, kansatieteellisiä ja historiallisia esineitä ja 650:n muita
maita ja maanosia edustavia.201 Holmbergin esineluettelo vuodelta 1859
muodosti edeltävän kiinnekohdan esinemäärille. Sen antamiin tietoihin
verrattuna esineiden kokonaismäärä oli kasvanut noin puolella eli kasvu
oli ollut kuluneen kolmentoista vuoden aikana hyvin nopeaa museon
ensimmäisiin vuosikymmeniin verrattuna. Edellisessä luetteloinnissa
eurooppalaisen esineistön määrä oli ollut vielä niukasti pienempi kuin
muiden maanosien esineistön, mutta nyt tilanne oli muuttunut radikaalisti ja Euroopan ulkopuolinen materiaali oli jäänyt selkeään vähemmistöön. Museokokoelman kasvu selittyikin lähinnä suomalaisesineistön
kasvulla: 1665 kotimaiseksi luetteloitua esinettä merkitsivät suomalaiskokoelman paisuneen yli kolminkertaiseksi vuodesta 1859. Kotimaisen
esineistön määrällinen runsaus ulkomaiseen verrattuna puolsi sen sijoittamista paraatipaikalle eteläsaliin. Maininnoista ei suoranaisesti selviä, sijoitettiinko kaikki museon hallussa olleet esineet näytteille, mutta
näin todennäköisesti tehtiin. Kokoelmien yliopisto-opetukseen liittyvä
perinteinen tehtävä korosti niiden käytettävyyttä ja esilläoloa, eikä mainintoja varastoista tai esineiden jaottelusta esiteltäviin ja varastoitaviin
ole tässä vaiheessa löydettävissä.
Ulkomaisia esineitä kerrottiin siis museon avautuessa olleen luetteloituna 650 kappaletta. Vaikka tämä esinejoukko jäi nyt nopeasti laajenevan suomalaiskokoelman varjoon, pientä kasvua tapahtui edelleen.
Esimerkiksi museon avautumisen vuonna 1872 saatiin merikapteeni
Laguksen lahjoittamana esineitä Tyynenmeren saarilta sekä hovineuvos
Rabbelta egyptiläisiä hautakuvia.202 Ulkomaiset esineet saatiin aiempaan
tapaan lähinnä lahjoina; yhtään mainintaa rahallista korvausta vastaan
lunastetuista esineistä ei ole. Ulkomainen kokoelma sai siis perinteiseen
tapaan kasvaa lahjoitusten kautta, mutta mitään määrätietoisia pyrkimyksiä sen kasvattamiseksi ei ollut. Vuoden 1859 tilanteeseen verrattu70 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

na kasvua oli tapahtunut erityisesti aasialaisiksi ja afrikkalaisiksi luokiteltujen esineiden määrissä.203 Jälkimmäistä selittää erityisesti vuonna
1867 saatu yli 50 egyptiläisesineen lahjoitus.204 Sitä vastoin kiinnostavaa
on, että amerikkalaista alkuperää olevia esineitä ilmoitettiin olevan nyt
200 kappaletta vähemmän kuin edellisessä luetteloinnissa.205 Määrälliset muutokset ovat ehkä osin selitettävissä kokoelmiin kuuluneilla
luetteloimattomilla esineillä, joita oli yhteensä noin 700 kappaletta. Tosin Topelius viittasi näiden olleen lähinnä uusia lahjoituksia, joihin ei
sisältynyt juurikaan ulkomaista aineistoa.206 Osa esineistä oli saattanut
rikkoontua tai joutua hyönteisten tuhoamiksi.207 Amerikasta – lähinnä
Alaskasta – tuodut esineet muodostivat kuitenkin edelleen ulkomaisen
kokoelman ytimen: niitä oli kokoelmasta noin puolet.
Suomalaisesineistöä lukuun ottamatta eurooppalaisella esineistöllä
tuntui olleen kokoelmassa ja sitä esittelevässä uudessa näytteillepanossa
marginaalinen rooli. Maanosiin perustuvan jaottelun poistuttua Eurooppa liittyi nyt osaksi ulkomaiden kategoriaa, missä sillä oli määrällisesti
ainoastaan pieni edustus. Eurooppalaisiksi luokiteltuja esineitä ilmoitettiin museon avautuessa olleen ainoastaan 34 kappaletta,208 mikä oli moninkertaisesti vuoden 1859 tilannetta vähemmän. Eurooppalaisesineistö
sijoitettiin uusissa museotiloissa kahteen ensimmäiseen huoneeseen
yhdessä Euroopan ulkopuolelta tuodun esineistön kanssa. Näin ollen
se ei asettelullisesti muodostanut erityistä lähikontekstia tai vertailukohtaa suomalaiselle esinekulttuurille, vaan pikemminkin sulautui osaksi
määrällisesti huomattavasti laajempaa ja vaikeammin hahmotettavaa
Euroopan ulkopuolista materiaalia. Ulkomainen osasto muodostikin
varsin eriytymättömän kokonaisuuden, jonka sisäiset maantieteelliset,
ajalliset ja kehitykselliset liukumat olivat erittäin suuria. Samaan kokonaisuuteen kuului luonnonkansoiksi miellettyjen Alaskan eskimoiden
käyttöesineitä, vanhoina sivistyskulttuureina pidettyjen kiinalaisten ja
japanilaisten käsitöitä ja tekstiilejä, Pohjois-Amerikan intiaanikansojen kivityökaluja sekä eurooppalaisia haarniskoja, kypäriä ja miekkoja.
Kokonaisuus oli siis ajallisesti epätasainen, mutta sen kautta tarjoutui
mahdollisuus eräänlaiseen yleismaailmalliseen vertailuun ja erojen havaitsemiseen. Tässä mielessä ulkomainen osasto jatkoi museon varhaisvaiheiden universalistista esittelytraditiota.
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Suomen erottaminen muiden kansojen esinekulttuureista oli aikaisempaan verrattuna radikaali uudistus. Suomi muodosti nyt oman itsenäisen ja Euroopastakin erillisen kokonaisuutensa, jonka vertailukohteeksi asettui muu maailma. Ulkomaisuus näyttäytyi naapuriosaston
kautta eriytymättömänä kokonaisuutena ja hämärsi käsitystä siitä, mikä
oli lähellä tai kaukana, mihin haluttiin erityisesti identifioitua tai mistä
pysytellä kaukana. Uudessa järjestelyssä Eurooppa ei enää muodostanut
läheistä kiinnekohtaa, esikuvaa tai turvapaikkaa, vaan se oli yhtä kaukana kuin Kiina, Alaska tai faaraoiden Egypti. Uudessa näytteillepanossa
korostettiin suomalaista kulttuurikokonaisuutta, sen erillisyyttä ja omaehtoisuutta suhteessa muihin kulttuureihin.
Toisaalta Eurooppaan ja sen historiaan kytkeytyvät assosiaatiot vahvistuivat veistoskokoelman perustamisen ja läheisen sijoittumisen myötä.
Veistoskokoelmaa kartutettiin vuosina 1871–1872 tunnetuilla antiikin
teosten kopioilla, joiden hankintaa perusteltiin muun muassa sillä, että
kokoelma täydentäisi Arppeanumin museokokonaisuudesta puuttuvan
maailmanhistoriallisen aikakauden.209 Taloon sijoitettujen erillisten kokoelmien nähtiin siten liittyvän toisiinsa ja muodostavan hallinnolliset
rajat ylittävän ja toinen toistaan täydentävän kokonaisuuden. Koska veistoskokoelma ja Kansatieteellinen museo jakoivat ensimmäisen eteishuoneen, niiden yhteys oli muita kokoelmia tiiviimpi ja näkyvämpi. Yhteisessä huoneessa kohtasivat antiikin veistosten välittämä eurooppalainen
menneisyys ja Euroopan ulkopuoliset materiaaliset kulttuurit. Tämä kokonaisuus ei kuitenkaan ollut olemassa vielä Kansatieteellisen museon
avautuessa toukokuussa 1872, vaan muodostui vasta vuotta myöhemmin
toukokuussa 1873 veistoskokoelman valmistuessa ja avautuessa yleisölle.210 Tätä ennen eteishuone oli ilmeisesti ollut lähinnä Kansatieteellisen
museon henkilökunnan työhuoneena, mikä oli veistoskokoelman edustajan, professori C. G. Estlander mielestä epäkohta, johon hän halusi
yliopiston konsistorin puuttuvan.211 Veistoskokoelma levittäytyi eteistilan
lisäksi kahteen saliin ja sen kokoelmat koostuivat noin 50 veistoskopioista,212 joita oli tilattu lähinnä Louvresta, British Museumista sekä berliiniläisistä ja dresdeniläisistä kokoelmista.213 Huomionarvoista on, että
kaikki kopiot olivat kreikkalaisista ja roomalaisista veistoksista tehtyjä
eikä joukkoon mahtunut esimerkiksi yhtään Egyptin tai Mesopotamian
alueelta peräisin olevaa veistoskopiota.
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Suomalaisen osaston korostuminen merkitsi suurta murrosta suhteessa aiempaan kokoelmaan ja näytteillepanoon. Se oli kuitenkin looginen seuraus edeltäneiden vuosikymmenten voimakkaasti painottuneesta esinekeruusta ja yleisemmästä kulttuuri-ilmapiiristä. Muutos olisi
saattanut olla vieläkin jyrkempi, sillä Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esittely ei ollut itsestäänselvyys eurooppalaisessa museomaailmassa,
josta vaikutteita ammennettiin. Eurooppalainen kehitys vei voimakkaasti kohti kansallisia museoita, ja aiemmin kansallisen esineistön yhteydessä olleita ulkomaisia kokoelmia erotettiin erillisiksi kansatieteellisiksi
tai siirtomaamuseoiksi.214
Kansatieteellisen museon hallussa olleen Euroopan ulkopuolisen
aineiston suuren määrän voi nähdä osaltaan vaikuttaneen siihen, että
esineistön koettiin edelleen muodostavan oman itsenäisen kokonaisuutensa. Esineistö ei ollut myöskään helposti sivuutettavissa aikaisemman
historiansa ja siihen nivoutuvien merkitysten vuoksi: Euroopan ulkopuolinen kokoelma oli pitkään muodostanut museon ytimen ja määrittänyt museokokonaisuuden luonnetta. Vuoden 1872 näytteillepanossa
ulkomainen osasto tuntui olleen pikemminkin eräänlainen jäänne tai
aikaisempien aikojen perintö kuin oma tarkasti harkittu kokonaisuutensa. Se ei ollut yhteismitallinen suomalaisen osaston kanssa, vaan
muodosti huomattavasti jäsentymättömämmän ja vanhanaikaisemmalta
vaikuttavan kokonaisuuden. Esineistön aikaisempi hallitsevuus ja näkyvyys tuntuivat kuitenkin puoltavan sen huomioimista muuttuneessa
tilanteessakin: sen yhtäkkinen sivuuttaminen olisi ollut kenties liian
radikaali askel. Näin päädyttiin kotimaisen ja ulkomaisen kokoelman
rinnakkaisuuteen, jossa painopiste oli kuitenkin selkeästi suomalaisessa
esineistössä.

voimistuva kansallinen painotus
Arppeanumiin siirtynyt museo ei syntynyt pelkästään sille osoitettujen
tilojen ja olemassa olevien kokoelmien paineesta, vaan uusi näytteillepano oli myös tekijöidensä työn ja valintojen tulosta. Museon esimiehenä
toimi 1860–1870-luvuilla Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professori Zachris Topelius. Historian oppituoli oli jaettu vuonna
1862 yleisen historian ja Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian
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professuureiksi, ja Kansatieteellinen museo oli siirtynyt tässä vaiheessa
jälkimmäisen vastuulle.215 Museon hoito annettiin siis Suomen ja sen
lähialueiden historiaan erikoistuneen henkilön vastuulle. Edeltäneeseen
kehityskulkuun nähden ratkaisu oli luonteva, mutta profiloi museota
selkeämmin ja vaikutti sen tuleviin linjauksiin.
Juhani Mylly on kuvannut 1800-luvun jälkipuoliskoa kansallisen historiakulttuurin rakentamisen aikana. Kiinnostus omiin juuriin ilmeni
samanaikaisesti monilla eri foorumeilla akateemisesta historiankirjoituksesta lähdejulkaisujen kokoamiseen, yhdistysten perustamiseen
ja arkistolaitoksen organisoimiseen.216 Zachris Topeliuksella oli tässä
työssä tärkeä roolinsa historioitsijana, toimittajana, lastenkirjailijana ja
massiivisen Finland framstäldt i teckningar -teoksen (1845) kirjoittajana.
Hän muotoili ja vakiinnutti suomalaista kansaa, maakuntia ja luontoa
koskevia käsityksiä ja toimi isänmaanrakkauden herättelijänä. Topeliusta kiehtoi erityisesti ajatus kansojen ominaisluonteesta ja historiallis-maantieteellisten seikkojen vaikutuksesta siihen.217 Hänen lähestymistapansa oli kuitenkin voimakkaan suomalaiskansallinen: kotoisissa
maakunnissa ja ”heimoissa” riitti tutkittavaa, eivätkä vieraat kulttuurit
olleet erityishuomion kohteena. Matti Klinge on kuvaillut häntä historioitsijana, jolle menneisyyden elävöittäminen, soveltaminen ja siitä eri
yleisöille kertominen olivat pääroolissa.218 Museotyö tarjosi erään keinon
kuvata ja konkretisoida menneisyyden tapahtumia ja kansoja. Topelius
oli tehnyt 1850–1860-lukujen vaihteessa matkoja Keski-Eurooppaan ja
Britanniaan, ja monet eurooppalaisten kaupunkien suuret museot olivat
hänelle tuttuja. Esimerkiksi vuonna 1862 hän vieraili Lontoon kansainvälisessä näyttelyssä ja tutustui myös vuoden 1851 maailmannäyttelyn
maamerkkiin, nyt Sydenham Hillin kaupunginosaan siirrettyyn Kristallipalatsiin.219
Kansatieteellisessä museossa aloitettiin Topeliuksen esimieskaudella
merkittäviä uudistuksia, joiden suunnittelussa hänellä on täytynyt olla
keskeinen asema. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtajana
hän oli myös aitiopaikalla ajan laajempiin museokeskusteluita ja -suunnitelmia silmällä pitäen. Topelius piti kuitenkin omaa panostaan Kansatieteellisen museon uuteen näytteillepanoon vaatimattomana ja korosti
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sioita.220 Ignatius oli tilastollisiin aineistoihin ja menetelmiin erikoistunut historioitsija, joka oli tarkastellut tutkimuksissaan Suomen oloja
1600–1800-luvuilla. Hänet nimitettiin väitöksensä jälkeen Pohjoismaiden historian ja Suomen tilastotieteen dosentiksi, mutta yliopistollinen
ura sai antaa tilaa tehtäville vastaperustetussa Tilastovirastossa, jonka
johtajaksi hänet valittiin vuonna 1870.221 Samanaikaisesti Ignatiuksella
oli kuitenkin tärkeä rooli yliopiston Kansatieteellisen museon kehittämisessä. Ignatiuksen yhteys museoon juonsi juurensa jo opiskeluaikoihin,
ja hänen tiedetään toimineen museon tilapäisenä amanuenssina Henrik
Johan Holmbergin jälkeen syksystä 1860 alkaen aina uuden näytteillepanon valmistumiseen asti vuonna 1872. Toimi ei ollut vakinainen eikä
edes säännöllisesti palkattu, vaan yliopiston konsistori myönsi Topeliuksen ehdotuksesta Ignatiukselle muutamaan otteeseen erillisen palkkion
tämän työstä museon hyväksi. Palkkion myöntämistä puoltavissa lausunnoissaan Topelius mainitsi Ignatiuksella olevan harvinaislaatuinen
kiinnostus museota kohtaan. Hänen kerrottiin uhranneen paljon aikaa
ja vaivaa museotyölle ja olleen merkittävässä roolissa museon muuttaessa ja järjestäytyessä uusiin tiloihin.222
K. E. F. Ignatiuksen historiantutkimukselliset ja tilastolliset intressit kohdistuivat tiiviisti Suomeen. Hän oli omaksunut suomenmielisen
linjan jo nuoruusaikanaan ja edusti sitä myös myöhemmin toimiessaan
valtiopäiväedustajana ja lopulta senaattorina.223 Tämä vahva suomalaisuuspainotus vaikutti epäilemättä myös siihen, miten Kansatieteellinen
museo Ignatiuksen aikana painottui enenevässä määrin kotimaisen
menneisyyden kartoittamiseen ja esittelyyn. Suomalaista tilastotyötä
kehittäessään Ignatius piti kansainvälisiä malleja ja oppeja keskeisinä:
hän osallistui lukuisiin Euroopassa järjestettyihin tilastokongresseihin,
matkusti tutustumaan muiden maiden käytäntöihin ja luomaan yhteistyösuhteita.224 Sama kansainväliseen vertailuun perustuva toimintamalli
on löydettävissä myös Ignatiuksen museotyöstä. Hänen kalentereissaan
on merkintöjä matkojen aikana tehdyistä museovierailuista.225 Monet
eurooppalaiset museot, niiden jäsennysperiaatteet ja käytännön ratkaisut olivat siis Ignatiukselle omakohtaisesti tuttuja. Juuri Arppeanumin
uuden museon järjestelytyön aikana hän sai lisäksi kirjeitse tietoja moskovalaisten ja pietarilaisten museoiden järjestelyistä. Johan Reinhold
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Aspelin – muinaistutkija, josta myöhemmin tuli museon amanuenssi,
intendentti ja Suomen ensimmäinen valtionarkeologi – oli nimittäin tutkimus- ja opintomatkalla suomensukuisten kansojen parissa Venäjällä
ja kuvasi Ignatiukselle lähettämissään kirjeissä esimerkiksi Moskovan
museon esihistorian osaston esillepanoa.226 Aspelin raportoi havainnoistaan myös laajemmalle kotimaiselle yleisölle sanomalehtien välityksellä
hahmotellen samalla kotimaisen Kansatieteellisen museon kansainvälistä tasoa ja merkitystä.227 Vaikkei vertailuilla kenties ollut selkeitä
ja suoria vaikutuksia Helsingin Aleksanterin yliopistossa sijainneen
kokoelman järjestämisessä, ne kuitenkin osoittivat museotyöntekijöiden olleen varsin hyvin tietoisia kehityksestä ja käytännöistä muualla
sekä arvioineen kotimaista museohanketta suhteessa kansainvälisiin
esimerkkeihin.
Museokokoelmien luettelointi- ja järjestelytöissä Ignatiusta avusti
keväästä 1867 lähtien hänen serkkunsa228, opiskelija Fredrik Ignatius
Färling.229 Kansatieteellisen museon uusi näytteillepano syntyi lähinnä
tämän kaksikon työnä. Topeliuksen kommentin mukaan järjestelytyö
kesti kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta ja sen tuloksena oli uudenlainen ”maantieteellinen, topografinen ja todellinen” esillepano.230 Ignatius
muisteli myöhemmin, että aiemmin epäsystemaattisesti luetteloidun
ja ahtaasti pakatun aineiston järjestelytyö oli hidasta ja keskeytyi jatkuvasti.231 Vaikka museon henkilökunta oli määrällisesti pieni, oli se
myös entistä ammattimaisempi ja asiantuntevampi. Henkilökunnan
asiantuntijuus suuntautui erityisesti kansallisen historian kysymyksiin,
ja kotimaisen osaston järjestäminen oli siten heille innostava ja luonteva tapa hyödyntää omaa erityisosaamistaan. Sen sijaan ulkomaisen
osaston esineistön määrittelyyn ja arvottamiseen heillä ei ollut erityistä
kompetenssia, minkä vuoksi osaston järjestäminen perustui oletettavasti enemmän perinteisiin esittelytapoihin.
Arppeanumiin esille asettua esineistöä luonnehdittiin julkisuudessa kiinnostavaksi, arvokkaaksi ja Suomen oloissa merkittäväksi historialliseksi kokonaisuudeksi.232 Sen sisäinen epäsuhta ilmeni kuitenkin
tilajaon lisäksi erinäisissä muissa käytännön seikoissa. Heti museon
avauduttua toukokuussa 1872 professori Topelius kiinnitti julkisuudessa huomion sen nimeen. Kokoelma oli tunnettu 1840-luvulta lähtien
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lähinnä ruotsinkielisellä nimellään Ethnografiska Museum, mikä selittyi
Topeliuksen mukaan sillä, että esineistö oli alkuvaiheessa koostunut
pääasiallisesti vaatekappaleista, työkaluista ja aseista. Hän korosti, että
nykyään kokoelma kuitenkin sisälsi näiden ohella arkeologista esineistöä ja uudempaakin historiallista esineistöä, minkä vuoksi kokoelmaa
– ja koko museota – koskeva oikeampi luonnehdinta olisi ”historisktethnografiska”.233 Mitään virallista päätöstä museon nimen muutoksesta
ei mitä ilmeisimmin tehty,234 mutta Topeliuksen ehdottama uusi nimi
korvasi vanhan vähitellen seuraavien vuosien aikana sekä virallisissa
yhteyksissä että esimerkiksi lehtikirjoittelussa.235 Suomennokseksi vakiintui pian Historiallis-kansatieteellinen museo,236 jota myös tässä tutkimuksessa käytetään.
Vaikkei Topelius sitä perusteluissaan erityisesti maininnut, kansatieteelliseksi nimitetty varhaisempi aineisto oli ollut lähinnä Euroopan
ulkopuolelta tuotua, ja uudemmat historialliset täydennykset koskivat
etupäässä kotimaista aineistoa. Nimenmuutos heijasteli siis kokoelmassa tapahtunutta maantieteellistä muutosta ja siirsi painopistettä kohti
kotimaista historiallista esineistöä. Historian uudenlainen korostaminen paljastui myös hyvin selväsanaisesti siinä, miten Topelius kuvasi
museon ja sen kokoelmien merkitystä:
Tällaisten kokoelmien merkitys on oikeastaan niiden huomattavassa historiallisessa painoarvossa. Melkein kaikki Euroopan kansakunnat suorittavat nyt eräänlaista perunkirjoitusta [museo]taloissaan: useat esineet, joita on tähän asti tiedon puutteessa pidetty
arvottomana roskana saavat nyt kokonaan uuden merkityksen kun
ne asetellaan vierekkäin muiden samalta ajalta olevien esineiden
kanssa ja sitä kautta saadaan elävä käsitys kaukaisen menneisyyden
tavoista, uskomuksista ja taidoista. Yksi esine selittää toista ja kaikki yhdessä antavat kuvan menneisyyden elinoloista. [– –] nykyajan
avain on menneisyydessä ja siksi niin monet kehittyneet kansat nyt
osoittavat vireää kiinnostusta menneisyyden tutkimukseen [– –]237
Topeliuksen esittämät ajatukset rinnakkain sijoitettavista saman aikakauden esineistä ovat helposti yhdistettävissä sekä Skandinaviassa että
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Venäjällä vahvistuneeseen kansatieteelliseen metodiin, jonka perusperiaatteena oli esinetyypin kehityskaarta kuvaavien mahdollisimman
kattavien sarjojen muodostaminen sekä vertailevuus.238 Historiallis-kansatieteellisen museon kokoelmien osalta tämä koko museon merkittävyyttä määrittelevä periaate oli sovellettavissa lähinnä suomalaisesineistöön, jota oli määrällisesti paljon ja jonka sisäinen aikakausivertailu oli
mahdollista. Ulkomaista esineistöä määrittely ei voinut koskea samalla
tavoin, sillä materiaali oli huomattavasti sirpaleisempaa, ja se kuvasi
samalla sekä laajoja maantieteellisiä alueita että vuosisatojen mittaista
aikaa. Topeliuksen sanat museon merkityksen määrittelyksi kohdentuivatkin aivan erityisesti museon kotimaiselle osastolle. Sen esineistö oli
järjestetty kronologisesti aikakausittain, ja tuntui siten osoittavan suomalaisen kulttuurin alkuperän ja pitkät juuret.
Ulkomaisella osastolla vastaavaa järjestelyä ei edelleenkään ollut, ja
sen ajateltu funktio on hankalammin jäljitettävissä aikalaisteksteissä.
Museon työntekijöiltä ei ole säilynyt suorasanaisia kuvauksia ulkomaisten esineiden roolista uuden näytteillepanon osana. Kuten jo todettu,
ulkomaisen osaston voidaan nähdä sijoittelunsa puolesta muodostaneen
eräänlaisen maailmanhistoriallisen ja maantieteellisen johdattelun kotimaan osastolle. Eri maanosista tuotuja esineitä tiiviisti esitellessään se
saattoi tarjota katsauksia eri kulttuurien ja niiden materiaalisten olojen
yleiseen kehitykseen ja antaa siten välineitä suomalaisesineistön paikantamiselle ja vertailevan katseen muotoutumiselle.
Eräs syy ulkomaisten esineiden esittelylle oli kuitenkin selvästi niiden oletettu arvo. Juuri auennutta museota esittelevässä lehtikirjoituksessaan Topelius kuvaili ulkomaisen osaston kokoelmia viittaamalla
erityisesti esineiden arvokkuuteen. Esimerkiksi Arvid Adolf Etholénin
Alaska-kokoelmat hän nimesi rikkaiksi ja kallisarvoisiksi ja kenraali
Silfverhjelmin antamat aasialaisesineet harvinaiseksi – erityisesti kiinalaisasun, jota hän luonnehti myös äärimmäisen kalliiksi.239 Kuvauksista
välittyy aiempaa kokoelmatyötä ohjannut arvonanto lahjoittajia kohtaan.
Merkitystä tuntui olleen esimerkiksi sellaisella seikalla, että museossa
oleva egyptiläisten ja nubialaisten esineiden kokoelma oli Egyptin varakuningas Ismailin lahjoittama, ja että se oli ollut näytteillä vuoden 1867
maailmannäyttelyssä Pariisissa.240 Nämä lyhyet luonnehdinnat eivät
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toki suoranaisesti kerro, millainen kokonaisvaltaisempi suunnitelma
ja ideologia mahdollisesti ohjasi ulkomaisen kokoelman esillepanoa,
mutta ne heijastavat joka tapauksessa varsin erilaista käsitystä esineiden
tarpeellisuudesta kuin kotimaan osastolla. Esineiden oletettiin olevan
yksittäisiä mestariteoksia tai harvinaisuutensa vuoksi rahallisestikin arvokkaita, ja museon tehtävänä tuntui olleen asianmukaisen ja esineiden
arvon tunnustavan suojapaikan tarjoaminen. Aikalaiskuvauksissa ei viitattu kertaakaan ulkomaisten esineiden tieteelliseen tehtävään.
On kiinnostavaa, että ulkomaiset vierailijat saattoivat kuitenkin nähdä
kokoelman funktion tavalla, jota suomalaiskommenteissa ei ainakaan
eksplikoitu. Vuonna 1874 kokoelmaan tutustunut venäläinen tiedemies
nimittäin mainitsi, että alaskalaisesineillä tulisi pian olemaan erityistä arvoa, kun Alaskan alkuperäisasukkaat kuolisivat sukupuuttoon tai
degeneroituvat ja paikalliset elämäntavat muuttuvat.241 Ajatus alkuperäiskansojen häviämisestä sekä tarpeesta dokumentoida tämä katoava
osa ihmiskunnan historiaa nopeasti vaikutti eurooppalaisessa ja yhdysvaltalaisessa kansatieteessä voimakkaasti 1870–1880-luvuilta lähtien,242
muttei tuntunut vielä kyseisen venäläistiedemiehen kommentin aikaan
olleen keskeinen argumentti suomalaisessa museotyössä.
Kasvavasta kiinnostuksesta ja taloudellisesta panostuksesta kotimaiseen osastoon kertoo se, miten museon kalustus- ja sisustussuunnitelmat kohdentuivat juuri tähän osastoon. Arppeanumin uusiin laboratorio- ja kokoelmatiloihin tehtiin laajoja sisustussuunnitelmia ja niihin
tilattiin varta vasten uusia vitriinejä ja muita huonekaluja.243 Kansatieteellisen museon osalta varsinaista sisustussuunnitelmaa ei ilmeisesti
tehty, vaan suunnittelusta vastasivat Topelius ja Ignatius. Laajoihin hankintoihin oli kuitenkin mahdollisuus, sillä kotimaan osastolle tilattiin
kymmenen uutta tammista pylväskaappia, neljä matalampaa vitriiniä
sekä seitsemän pientä sohvaa.244 Tältä ajalta ei ole olemassa näyttelytiloja
esittäviä valokuvia, mutta korkeat kaapit sijoitettiin ilmeisesti salin seinille ikkunoiden väliin, matalat sohvat ikkunoiden alle ja neljä vitriiniä
huoneen keskelle.245 Ulkomaan osastolle ei sitä vastoin tilattu lainkaan
uutta kalustoa, vaan se sisustettiin tiettävästi vuonna 1860 museolle tilatuin, sisältä valkoiseksi maalatuin kaapein, joita oli olemassa kahdeksan kappaletta.246 Museon kalustukseen on myös mainittu kuuluneen
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pyramidijalustoja ja telineitä,247 joista ainakin jälkimmäisiä oli käytössä
jo yliopiston päärakennuksen museohuoneessa.248
Kotimaisen osaston sisustukseen panostettiin lisäksi teettämällä
suomalaisia kansallispukuja ja ”kansantyyppejä” esittäviä kipsinukkeja
korkeisiin kaappeihin sijoitettaviksi. Mallinukkien käyttö oli näyttelyn
avautumisen aikaan nopeasti laajeneva, erityisesti Skandinaviasta lähtöisin oleva ilmiö, joka liittyi yleisemmin kansatieteelliseen kiinnostukseen
rekonstruoida tupainteriöörejä ja muita asuinympäristöjä. Kansallispukuisia nukkeja oli nähty jo Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna 1867
ja Wienin näyttelyssä vuonna 1873, ja saman vuoden lokakuussa myös
Tukholmassa avattiin Arthur Hazeliuksen järjestämä, useita mallinukkeja sisältänyt kansatieteellinen näyttely.249 Helsingissä oltiin asiasta varhain kiinnostuneita, sillä Topelius korosti nukkien hankkimisen tärkeyttä useaan otteeseen jo vuoden 1872 aikana; hänen mukaansa ne olisivat
keskeisiä kansantyyppien havainnollistajia ja koko museon tärkeimpiä
koristeita.250 Yliopiston konsistori päätyi tilaamaan kymmenen noin 90
sentin korkuista nukkea Ruotsissa pitkään asuneelta suomalaissyntyiseltä kuvanveistäjä Carl Lenngreniltä.251 Nuket maksoivat yhteensä 4000
markkaa ja uudet huonekalut 3000 markkaa eli kotimaisen osaston sisustukseen sijoitettiin kokonaisuudessaan varsin huomattava summa.
Vertailukohdan tälle tarjoaa esimerkiksi koko Historiallis-kansatieteellisen museon yliopistolta saama 1000 markan vuosittainen käyttömääräraha tai museoamanuenssin 1200 markan vuosipalkka.252
Vaikka Historiallis-kansatieteellisen museon ulkomainen osasto sijaitsi Arppeanumissa vierekkäin kotimaisen osaston kanssa ja muodosti
siten näennäisesti museon toisen puoliskon, osastojen välinen tasapaino oli jännitteinen. Ulkomaisen osaston esineet koettiin perinteikkäiksi
ja arvokkaiksi museon osiksi, mutta ne edustivat selvästi vanhaa museoideaa, joka oli jäämässä naapuriosastolla määrätietoisesti toteutetun
uuden ajattelun varjoon. Ulkomainen osasto esitteli maantieteellisesti
ja kulttuurisesti kaukaisten kansojen parista tuotuja yksittäisiä – usein
harvinaisiakin – esineitä, kun taas kotimaisten esineiden keruussa ja
näytteillepanossa pyrittiin entistä suurempaan täydellisyyteen ja kattavuuteen. Tämä osastojen välinen erilaisuus kuvasti niitä kohtaan tunnettua mielenkiintoa, ja osaltaan osoitti, miten ulkomainen kokoelma
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alkoi vähitellen näyttäytyä entistä epäedustavampana, satunnaisempana
ja epätieteellisenä. Asetelma muistutti myös Tony Bennettin kuvausta
siitä, miten kansallinen ja sivilisaatioiden historia nivottiin eurooppalaisissa museoissa enenevästi yhteen siten, että kansallinen materiaali
saatiin näyttämään universaalin kehityskertomuksen huipentumalta.253
Muun maailman kirjo valjastettiin tuomaan esille oman kansakunnan
kehitystä, mutta sen esilläpito tuntui myös korostavan omaa avarakatseista ja hyväntahtoista suhdetta muihin kulttuureihin.254 Tällainen tunnelma tuntui muodostuvan myös Historiallis-kansatieteellisen museon
kahden osaston välille.

Avoimuuden periaate ja yleisön ideaali
Historiallis-kansatieteellisen museon suomalainen kokoelma vaikuttaa
olleen museon pienen henkilökunnan näkökulmasta sen keskeisin osa.
Sen näytteille asettamiseen panostettiin ammatillisesti ja taloudellisesti,
ja kokoelmalle varattiin runsaasti tilaa. Se, miten tämä painotus – ja
Euroopan ulkopuolisen esineistön kasvava marginaalisuus – mahdollisesti välittyi museon vierailijoille, on hankalammin todennettavissa.
Museohenkilökunnan omista pohdinnoista ja suunnitelmista huokuu se
ajatus, että näyttely voisi tavoittaa huomattavasti perinteistä tiedeyleisöä
eli alan asiantuntijoita ja yliopisto-opiskelijoita suuremman ja moninaisemman yleisön. Esimerkiksi suomalaiselle osastolle suunnitelluilla
mallinukeilla toivottiin lisättävän yleistä konkretiaa ja kiinnostavuutta.
Tilattavien nukkien koosta alun perin keskusteltaessa Topelius puolsi
niiden suurentamisesta erityisesti siitä syystä, että hänen mielestään se
palvelisi yleisön ymmärrystä.255 Samoin kotimaisen osaston saliin tilatut seitsemän sohvaa kertovat kävijämääriin kohdistuneista odotuksista
sekä siitä, miten yleisön toivottiin tutustuvan näyttelyyn huolella ja kiireettömästi.
Museokokoelma oli siirretty päärakennuksesta Arppeanumiin syksyllä 1869,256 mutta rakennuksen tilasuunnitelmien muuttuessa museo
pysyi ilmeisesti yli kaksi vuotta yleisöltä suljettuna.257 Pitkään suljettuna
ollut museo tuntui herättävän uteliaisuutta suuren yleisön keskuudessa.
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Kun tieto näyttelyn valmistumisesta kiiri julkisuuteen huhtikuussa 1872
– mutta museo pysyi vielä suljettuna – Morgonbladetin kyselypalstalle
ilmestyi kirje, jossa tiedusteltiin, miten pitkään Etnografinen kabinetti
(Etnografiska kabinettet) aiottiin pitää yleisöltä suljettuna.258 Heti seuraavana päivänä annetussa vastauksessa selvennettiin, ettei Helsingissä
ole mainittua kabinettia, vaan Etnografinen eli Kansatieteellinen museo
– tässä vaiheessa siis vielä tällä nimellä. Vastauksessa luvattiin museon
pikaista avaamista, mutta viitattiin siihen, että siltä puuttuivat vielä sekä
painetut katalogit että vakinainen amanuenssi.259 Päivää museon avautumisen jälkeen julkaistussa lehtikirjoituksessaan Topelius pahoitteli
edelleen suomen- ja ruotsinkielisen museokatalogien puutetta todeten,
että vasta niiden myötä kokoelmat saisivat merkityksensä suuren yleisön
keskuudessa.260
Esineluettelojen merkittävyyden korostaminen liittyi ilmeisesti siihen
seikkaan, että varsinaisiin museo-opastuksiin ei ollut mahdollisuutta
– siitäkään huolimatta, että uudelleen avattu museo oli avoinna ainoastaan keskiviikkoisin ja lauantaisin kello 13–14.261 Vaikka aukiolo lisääntyi
yhdestä kahteen tuntiin viikossa, museo oli edelleen varsin rajoitetusti
yleisön käytettävissä, ja sen niukat resurssit asettivat rajoja suhteessa
yleisöön. Topelius oli tehnyt yliopiston konsistorille esityksen vakinaisen amanuenssin palkkaamisesta perustellen asiaa muun muassa sillä,
että museokokoelmia piti pitää yleisölle avoimina, ja että paikalla olisi
tällöin oltava asioihin perehtynyt henkilö.262 Uutta virkaa ei kuitenkaan
saatu eli museo sai tulla toimeen niukoin henkilöresurssein.263 Museon
esimiehelle Topeliukselle museotyö muodosti osan professorin toimenkuvaa, K. E. F. Ignatiuksen päätoimi oli Tilastovirastossa ja opiskelija
Färling avusti lähinnä esineiden luokittelussa. Museohenkilökunnan
välisestä kirjeenvaihdosta ilmenee, että museon aukiolojen aikaisesta
paikallaolostakin jouduttiin neuvottelemaan tapauskohtaisesti. Museon
ensimmäisenä aukiolopäivänä esimies Topelius hälytti sekä Ignatiuksen
ja Färlingin paikalle. Avajaisten vaatimattomasta luonteesta kertoo se,
että Topelius oli epävarma omasta osallistumisestaan.264 Joissain tapauksissa aukiolosta huolehti ilmeisesti Arppeanumin vahtimestari.265 On
siis varsin oletettavaa, että museoyleisö tutustui kokoelmiin itsenäisesti
ilman henkilökunnan tai heidän laatimansa näyttelyluettelon ohjausta.
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Opastettuja kierroksia pidettiin kuitenkin joidenkin tilaisuuksien yhteydessä. Esimerkiksi K. E. F. Ignatiuksen tiedetään järjestäneen syksyllä
1872 Arppeanumin tiloissa vuosikokoustaan pitäneelle Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kokousväelle mahdollisuuden tutustua museoon.
Ignatius piti kuulijoille esitelmän, jossa hän kertoi museon suomalaisen
osaston kokoelmista ja niiden synnystä.266 Helsingfors Dagbladin kirjoituksessa esityksen kehuttiin olleen valaiseva, ja samalla pidettiin valitettavana, ettei harvoin pidettävälle kierrokselle ilmaantunut suurempaa
kuulijakuntaa.267 Kahta vuotta myöhemmin yhdistyksen vuosikokousyleisö pääsi J. R. Aspelinin opastamalle kierrokselle, jossa tutustuttiin
erityisesti museon viime aikoina vastaanottamiin suomalais-ugrilaisiin
esineisiin.268 Näissä kahdessa opastuksessa painopiste oli voimakkaasti suomalaisella osastolla, ja ulkomainen osasto tunnuttiin ohitettavan
ilman mainintaa. Tämä saattoi osin heijastella osastojen erilaista arvostusta, mutta selittyi myös kohdeyleisöllä: Suomen Muinaismuistoyhdistyksen jäsenten mielenkiinto suuntautui korostetusti kotimaan osastolle.
Myös ulkomaan osastolla oli kuitenkin erityinen ja tärkeä kohdeyleisönsä, mikä myös osaltaan selittää tämän kokoelman säilymistä osana
uudistettua museokokonaisuutta. Museossa vieraili nimittäin 1870-luvun alkupuolella useita ulkomaisia tiedemiehiä, joiden mielenkiinto
kohdistui erityisesti Euroopan ulkopuoliseen esineistöön. Suomalaislehdistö uutisoi vierailuista ahkerasti. Alkuvuodesta 1873 museoon tutustui
ranskalainen kansatieteilijä Alphonse Pinart, samana kesänä norjalainen
egyptologi Jens Lieblein ja seuraavan vuoden syksyllä British Museumin
muinaismuisto-osaston johtaja Augustus Wollaston Franks, Unkarin
kansallismuseon varajohtaja Flóris Rómer sekä Tukholmassa järjestettävään arkeologiseen kongressiin matkalla ollut nimeämättömäksi jäänyt
venäläinen tiedemies. Viimeiseksi mainitun tavoin muutkin olivat Helsingissä läpikulkumatkalla esimerkiksi matkallaan Pietariin; kenenkään
ei tiedetä saapuneen Helsinkiin vain tutustuakseen Historiallis-kansatieteelliseen museoon.269 Tiedemiesten tutustumiskäynnit ulkomaisiin
yliopistollisiin kokoelmiin olivat keskeinen osa yliopistomuseoiden ja
tieteellisten opintomatkojen pitkää perinnettä, ja lehtiartikkelien perusteella käyntejä pyrittiin järjestämään myös esimerkiksi kesäaikaan museon ollessa muutoin suljettuna.270
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Erityisesti museon alaskalaiskokoelma vaikuttaa keränneen arvovaltaisten asiantuntijoiden huomion. Esimerkiksi Alphonse Pinartin kerrottiin arvioineen sen erityisen runsaaksi ja yhdeksi Euroopan parhaista
Alaska-kokoelmista.271 Samoin Augustus Wollaston Franksin mainittiin
pitäneen kokoelmasta ja kertoneen, ettei hänen edustamassaan British
Museumissa ollut vastaavaa.272 Venäläinen tiedemies nimesi Alaskasta
tuotuja esineitä esittelevän huoneen koko museon merkittävimmäksi
mainiten kuitenkin, että myös muissa museoissa Venäjällä oli vastaavanlaisia kokoelmia. Hänen mielestään myös suomalainen kivikautinen
aineisto oli merkittävä, mutta muu museoesineistö ei ansainnut tulla
mainituksi.273 Egyptologi Jens Liebleinin huomio kohdistui ensisijaisesti
museon muutamiin egyptiläisiin esineisiin, joiden hieroglyfikirjoituksia
hän kuvaili yksityiskohtaisesti jo pian matkan jälkeen julkaistussa teoksessaan Die aegyptischen Denkmäler in St. Petersburg, Helsingfors, Upsala
und Copenhagen (1873).274
Ulkomaiset vierailijat tuntuvat siis arvioineen museota ja sen kokoelmia eri tavoin kuin museon omat työntekijät. Näiden varsin spesifistikin erikoistuneiden tiedemiesten näkökulmasta museon merkittävyys
perustui erityisesti sen vanhoihin, Euroopan ulkopuolisia kulttuureja
edustaviin kokoelmiin. Vierailevien tutkijoiden lausuntojen arvovaltaa
pyrittiin lehtiartikkeleissa korostamaan viittaamalla heidän moninaiseen
ja tunnustettuun asiantuntijuuteensa, omakohtaiseen keräilyharrastukseensa sekä laajaan museotuntemukseensa. Ulkomainen osasto tuntuikin saavan erityistä pontta ja merkittävyyttä juuri vierailevien asiantuntijoiden kautta. Heidän lausuntonsa loivat käsitystä kokoelmista, jotka
oman luonteensa ja arvokkuutensa vuoksi vaativat tulla asetetuksi esille.
Ulkomaisten tiedemiesten museolle antamaan tunnustukseen viitattiin
myös esillepanon onnistuneisuutta perusteltaessa.275
On korostettava, että vaikka Arppeanumiin siirtyneen Historialliskansatieteellisen museon toiminnassa voi nähdä entistä määrätietoisempia pyrkimyksiä suuren yleisön tavoittamiseksi ja huomioimiseksi,
museo säilytti silti aiemman akateemisen luonteensa. Museon kävijämääristä ja kävijöiden jakautumisesta tieteelliseen ja suureen yleisöön
ei ole säilynyt tietoja, mutta akateemisen yhteisön ulkopuolisia kävijöitä
oli kuitenkin arvattavasti varsin rajallisesti. Museon avoimuus oli pi84 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

kemminkin akateemisen perinteen mukainen ihanne ja periaate kuin
todellinen yleisölle suunnattu mahdollisuus. Museon aukiolosta mainittiin avautumisen yhteydessä ilmestyneissä artikkeleissa, mutta sitä
ei varsinaisesti mainostettu helsinkiläisissä päivälehdissä.276 Yliopistolliset kokoelmat olivat yleisölle avoimia yliopiston lukuvuoden aikana eli
Historiallis-kansatieteellinen museokin sulkeutui pian avautumisensa
jälkeen kesäksi. Erikoista kuitenkin on, että syyslukukauden alkaessa
sitä ei mainittu lainkaan päivälehdissä viikoittain ilmestyneissä tapahtumaluetteloissa, joissa kerrottiin muiden yliopistokokoelmien aukioloista.277 Tietoa museon aukiolosta löytyy seuraavan kerran vasta toukokuulta 1873, jolloin sen ilmoitettiin olleen avoinna muutaman viikon
ajan – tosin edelleen vain kaksi tuntia viikossa.278 Museon avoimuus ja
sen mainostaminen liittyivät tuolloin todennäköisesti siihen, että sen
naapurissa avautui juuri veistoskokoelma.279 Vaikka Aleksanterin yliopiston oma lukuvuosittainen ohjelma kertoi museon olleen normaalisti
avoinna viikoittain,280 todellisuus lienee ollut varsin toisenlainen eikä
ainakaan suuri yleisö juurikaan eksynyt museon ovelle. Syyskuussa 1874
joukko museoon pyrkineitä jäi suljetun oven taakse ja purki mielipahaansa Helsingfors Dagbladin sivuilla:
Koska yliopiston Historiallis-kansatieteellinen museo – ainoa
omistamamme suurempi julkinen muinaismuistokokoelma – on
vain tunnin viikossa yleisölle avoinna, olisi ilahduttavaa, että ne,
joilla on valta tässä museossa voisivat edes silloin vastata tiedonhaluisen yleisön toiveeseen ja todella pitää museon auki ilmoitettuna
päivänä ja aikana. Viime keskiviikkona sattui niin, että 30–40 hengen joukko [– –] sai turhaan odottaa suljettujen ovien takana koko
tunnin [– –]. Sallitaanko meidän siitä syystä kysyä, miksi ollenkaan
tiedotetaan kansatieteellisestä kokoelmasta, joka ei olisi vain sitä
hoitavien herrojen, vaan myös muiden, siitä oppia ja hyötyä toivovien ihmisten?281
Kirjoitus huokui ärtymystä museohenkilökuntaa ja sen edustamaa tiedon elitismiä kohtaan. Vastaus ilmestyi samaiseen lehteen kahdessa
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syyteen, painetun luettelon puuttumiseen sekä käynnissä olleeseen esineiden uudelleennumerointityöhön. Mahdollisesti julkisen kritiikin jouduttamana museo luvattiin kuitenkin pitää seuraavasta viikosta lähtien
normaalisti auki.282 Aukioloista ilmoitettiin kuitenkin jatkossakin erittäin epäsäännöllisesti, eikä suuri yleisö todennäköisesti ollut kovinkaan
hyvin informoitu museon aukiolosta – eikä ehkä edes sen olemassaolosta. Helsingissä tarjoutui kuitenkin pian Historiallis-kansatieteellisen
museon aukeamisen jälkeen myös muita tilaisuuksia tutustua Euroopan
ulkopuolisten kulttuurien esineistöön.

Laajeneva kenttä ja moninaistuvat merkitykset
taideteollisuusmuseo, japonismi ja hyödyn tuulet
Historiallis-kansatieteellisen museon alapuolella Arppeanumin kolmannessa kerroksessa avattiin huhtikuussa 1874 uusi kokoelma, vastaperustettu Taideteollisuusmuseo. Kyse ei ollut yliopistollisesta kokoelmasta,
mutta koska hankkeessa oli ollut tiiviisti osallisina yliopistoväkeä, kokoelman käyttöön järjestyi Mineraalikabinetin hallussa aiemmin ollut
sali.283 Taideteollisuusmuseon sijoittaminen Arppeanumiin korosti edelleen rakennuksen merkitystä monien julkisten kokoelmien keskuspaikkana. Museon perustaminen kuvastaa myös kiinnostavasti sitä, miten
aiempi, Historiallis-kansatieteellisen museon esittelemä käsitys Euroopan ulkopuolisista esinekulttuureista sai 1870-luvun kuluessa ympärilleen muita, varsin toisenlaisista lähtökohdista ponnistavia hankkeita ja
niiden mahdollistamia tulkintoja. Laajenevaa ja moninaistuvaa kenttää
kuvaa myös kristillisen lähetystyön piirissä alkanut esinekeruu, jonka
ensimmäiseen, vielä pienimuotoiseen esittelyyn perehdytään seuraavassa alaluvussa.
Taideteollisuusmuseon avautuessa sen kokoelma koostui Wienin
maailmannäyttelystä syksyllä 1873 varta vasten ostetuista esineistä, joista
merkittävä osa oli peräisin Euroopan ulkopuolelta, erityisesti Japanista,
Kiinasta ja Intiasta. Uusi museo panosti siis heti perustamisestaan lähtien Euroopan ulkopuolisen aineiston esittelyyn ja muodosti näin ollen
kiinnostavan vertailukohteen yläkerran Historiallis-kansatieteelliselle
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museolle. Yhdessä ne muodostivat Suomen oloissa ainutlaatuisen Euroopan ulkopuolista esineistöä sisältäneen julkisen kokoelmakeskittymän. Taideteollisuusmuseon lähtökohdat ja tavoitteet vieraiden kulttuurien aineistojen esittelemiseksi olivat kuitenkin luonteeltaan varsin
toisenlaiset kuin perinteikkään Historiallis-kansatieteellisen museon.
Tässä luvussa perehdytään erityisesti aasialaisesineistön asemaan museon perustamisvaiheessa.
Uuden taideteollisuuskokoelmahankkeen keskeinen alullepanija oli
taiteen ja kulttuurin monitoimimies ja voimahahmo, Arppeanumin
veistoskokoelmastakin pääasiallisesti vastannut estetiikan ja kirjallisuuden professori Carl Gustaf Estlander. Hän oli matkoillaan Isossa-Britanniassa ja Keski-Euroopassa perehtynyt tapoihin organisoida taidekoulutusta, tutustunut lukuisiin museoihin sekä omaksunut Euroopassa laajalti vallinneen käsityksen, jonka mukaan taiteen ja teollisuuden aiempaa tiiviimpi yhteistyö johtaisi teollisuustuotteiden parempaan laatuun
ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohoamiseen.284 Keskustelun taustalla
oli eurooppalaisen teollisuuden ja koneellisen tuotannon nousu sekä
perinteisen käsityöläisyyden hiipuminen, minkä nähtiin johtaneen esteettiseen kriisiin ja teollisuustuotteiden hengettömyyteen.285
Suomalaisen käsityö- ja manufaktuurituotteiden tasosta ja kilpailukyvystä huolestunut Estlander ryhtyi ulkomaisen mallin innoittamana
toimiin kotimaisen taidekoulutuksen alkuun saattamiseksi ja organisoimiseksi. Helsinkiin perustettiin Tukholman Slöjdföreningenin esikuvan
mukainen Veistokoulu vuonna 1871.286 Kesäkuussa 1873 Estlander kirjoitti suomalaislehdistössä tarpeesta ottaa seuraava askel kokonaisvaltaisen taidelaitoksen muodostamiseksi: koulun yhteyteen olisi hänen
mukaansa perustettava taideteollisuuskokoelma tai -museo. Estlanderin visioissa siinsi Lontoon maailmannäyttelyn (1851) Kristallipalatsin ja
South Kensingtonin taideteollisuusmuseon kaltaiset laaja-alaiset kokoelmat, jotka esittelisivät rinnakkain nykyaikaista esinetuotantoa, perinteisiä kansanomaisia käsitöitä sekä menneiden aikakausien esineistöä.
Museon oli tarkoitus toimia mallikokoelmana, jonka avulla taideopiskelijat voitaisiin perehdyttää paremmin kansainvälisiin suuntauksiin ja
toisaalta innostaa heitä tekemään omia kokeilujaan kansallisen muotokielen luomiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Esinekokoelman perustamiulkomainen ja kotimainen rinnakkain 87

sen kantavana ajatuksena oli siis sen esimerkillisyys ja mallikelpoisuus:
valittavien esineiden tuli olla korkeatasoisia ja esitellä monipuolisesti
erilaisia materiaaleja sekä niiden työstämismenetelmiä. Kokoelman
hankinnalla nähtiin kuitenkin olevan taideopiskelijoiden saamaa hyötyä laajempi sosiaalinen ja kansallinen merkitys. Estlander nimittäin
korosti, että kokoelma vaikuttaisi myös yleisemmin suomalaisen maun
ja kauneuskäsitysten paranemiseen. Kokoelman ansiosta koheneva kotimainen tuotanto puolestaan nostattaisi kansallista yhteishenkeä ja ylpeyttä.287 Ajatus museosta esimerkkitilana, jossa oli tarkoitus opettaa ja
oppia mallien ja niiden kopioimisen kautta, oli ollut läsnä jo museoinstituution varhaisvaiheista lähtien.288 Susanna Pettersson on tutkimuksessaan todennut, että Estlanderin ajattelussa oli lisäksi havaittavissa
erityisesti saksalaisarkkitehti Gottfried Semperin vaikutusta. Semper oli
keskeinen taiteilijoiden ja käsityöläisten koulutuksen sekä hyvän maun
puolestapuhuja 1800-luvun puolivälin Euroopassa.289
Estlanderin taideteollisuuskokoelmaa koskeva julkinen kirjoittelu
osui ajankohtaan, jolloin Wienin maailmannäyttely oli juuri avaamassa
porttejaan tuhansille ympäri maailmaa saapuville näytteilleasettajille ja
miljoonille kävijöille.290 Tämä ei ollut sattumaa, vaan Estlanderin ajatuksissa oli nimenomaan hyödyntää maailmannäyttelyn yhteen kokoamaa
valtaisaa esinevalikoimaa. Maailmannäyttelyt toimivat eurooppalaisen
taideteollisuuden keskeisinä esittely- ja myyntifoorumeina, jotka saivat
myös museoväen liikkeelle. Näyttelyiden kautta kasvatettiin määrätietoisesti olemassa olevia kokoelmia, ja kuten Estlanderin ihailema South
Kensingtonin museo ja lukuisat muut esimerkit osoittavat, maailmannäyttelyt synnyttivät näyttelypaikkakunnille täysin uusia museoita.291 Estlanderin idea maailmannäyttelyn hyödyntämisestä esinehankinnoissa
myötäili siis vakiintunutta perinnettä. Myös Veistokoulun lähin esikuva,
Tukholmassa sijaitseva Ruotsin veistoyhdistyksen koulu hankki Wienistä opetuskokoelmia – niiden joukossa runsaasti aasialaisesineistöä.292
Taideteollisuuskokoelman perustamishankkeeseen osallistuivat Estlanderin lisäksi useat muutkin Veistokoulun opettajat,293 mutta erityisen aktiiviseksi osoittautui Suomen osaston näyttelykomissaari, eversti
Walfried Spåre. Hän oli kokenut organisaattori ja näyttelyiden järjestäjä, sillä hän oli toiminut 1860–1870-luvuilla Helsingin poliisimestari88 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

na, Kaivohuoneen intendenttinä sekä vuonna 1870 järjestetyn Pietarin
teollisuusnäyttelyn Suomen osaston komissaarina.294 Spårella oli kiinnostusta niin taideteollisuuteen kuin sen koulutukseenkin ja hän oli
ollut osallisena myös Helsingin Veistokoulun perustamisessa.295 Spåre tunsi Estlanderin ja tämän kokoelmasuunnitelman entuudestaan,
mutta Estlanderin saavuttua Wienin näyttelyyn syyskuussa 1873 Spåre
innostui hankkeesta ilmeisen palavasti ja ryhtyi puhumaan aktiivisesti
sen puolesta julkisuudessa.296 Estlanderin tavoin hänen pääasiallinen
julkaisukanavansa oli liberaali, modernien aatteiden tulkiksi luonnehdittu Helsingfors Dagblad.297 Spåren viesti oli myös hyvin samanlainen
kuin Estlanderilla: hän korosti perustettavan taideteollisuuskokoelman
merkitystä opiskelijoille, teollisuustyöläisille ja laajemminkin suurelle
yleisölle, suomalaiselle tuotannolle, identiteetille ja sivistykselle.298 Sanomalehtikirjoittelun lisäksi Spåre pyrki edistämään kokoelma-asiaa laatimalla esineiden hankintaa koskevan määräraha-anomuksen senaatille.299 Senaatin päätöksen viipyessä ja maailmannäyttelyn sulkeutumisen
jo häämöttäessä Spåre laati 8.10.1873 Helsingfors Dagbladissa julkaistun
laajan, taideteollisuuskokoelman tärkeyttä ja kiireellisyyttä korostaneen
kirjoituksen, jossa hän vetosi suureen yleisöön rahankeräyksen aikaansaamiseksi.300 Keräys lähti kirjoituksen innoittamana nopeasti liikkeelle
ja tuotti muutamassa viikossa noin 4000 markkaa. Lahjoittajista nimekkäimpiin lukeutui hyväntekeväisyyshankkeistaan tunnettu Aurora Karamzin, mutta osansa antoivat myös esimerkiksi Hämeenlinnan alkeiskoulun oppilaat. Esinehankintoihin saatiin lisäksi noin 2500 markkaa
Veistokoulun omia varoja sekä senaatin myöntämät 1500 markkaa.301
Rahaa oli siis käytettävissä varsin huomattava summa.
Estlander oli kirjoituksissaan korostanut, että taideteollisuuskokoelman esinehankinnat olisi suunniteltava hyvin:
[– –] kokoelma tulee rakentaa vaiheittain hyvin harkitun suunnitelman mukaan. Mitä enemmän esineitä ja mitä vähemmän varoja,
sitä suurempi harkinta valinnassa.302
Rahankeruun päättyessä esinehankinnoilla oli kuitenkin jo kova kiire, eikä Estlanderin toivomiin tarkkoihin suunnitelmiin jäänyt aikaa.
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Vain muutamaa viikkoa ennen maailmannäyttelyn päättymistä oli myös
edelleen epäselvää, kuka hankinnat tekisi. Lahjoitusrahat oli tarkoitettu Veistokoululle ja ne oli osoitettu koulun johtohahmon Estlanderin
käytettäviksi, mutta hän oli ehtinyt jo lähteä Wienistä kohti Roomaa.
Paikalla Wienissä oli edelleen komissaari Spåre, mutta keräystä organisoinut Helsingfors Dagbladin päätoimittaja Robert Lagerborg epäili
tämän kykyä tehdä oikeita valintoja ja oli haluton luovuttamaan varoja.
Tarvittiin Spåren pitkät vakuuttelut kyvyistään,303 Estlanderin hyväksyntä ja ohjeistukset,304 ja lopulta Spåre ehti näyttelyn viimeisinä päivinä
käyttää keräysrahat esinehankintoihin – ja tehdä lisäksi huomattavan
summan velkaa.305
Wienistä hankittu esinekokoelma kuljetettiin Helsinkiin loppuvuonna, ja Spåre ryhtyi järjestämään Taideteollisuusmuseota nopealla
aikataululla vuoden 1874 alussa. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen museota ei siis sijoitettu Veistokoulun yhteyteen. Koulu sijaitsi
Aleksanterinkadulla alkeiskoulun tiloissa,306 joiden arveltiin kuitenkin
jo etukäteen olevan liian ahtaat tärkeänä pidetylle kokoelmalle.307 Kun
Veistokoulu jouduttiin lisäksi sulkemaan väliaikaisesti,308 ei kokoelman
sijoittaminen sen yhteyteen ollut enää realistista. Näyttelytilan järjestyminen uudesta ja edustavasta Arppeanumista koettiin ilmeisesti niin
merkittäväksi asiaksi, että aiempi retoriikka kokoelmien ja opiskelijoiden läheisyydestä hiipui.309 Arppeanum tarjosi Veistokoulun pienehköä
oppilaskuntaa huomattavasti laveammalle yleisölle suunnatun näyttelytilan, joka lisäksi liitti uuden museon suoraan osaksi keskeisten julkisten
kokoelmien rintamaa.
Kaappien ja vitriinien hankintaan ei ollut varoja, mutta Spåre hyödynsi maailmannäyttelyn aikaisia laajoja kontaktejaan ja sai museon
käyttöön moninaisen kokoelman suomalaisten näytteilleasettajien Wienissä käyttämiä kaappeja, vitriinejä ja étagère-näyttelyhyllyköitä. Myös
professori Topeliuksen tiedetään lainanneen Historiallis-kansatieteellisestä museosta kaksi vaaleaksi petsattua lasiovellista kaappia.310 Museo avattiin 24.4.1874 ja siihen viitattiin hieman kirjavin sanakääntein,
yleensä kuitenkin nimellä Museum för konstindustri.311 Suomenkielinen
Taideteollisuusmuseon nimi vakiintui rinnalle vähitellen.312
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distyi ilmeisesti voimakkaasti Spåreen, ja se sai pinnan alla osakseen
kritiikkiä. Spåren kiinnostus Kiinaa ja Japania kohtaan oli paljastunut
jo hänen maailmannäyttelyraporteistaan, joita julkaistiin säännöllisesti Helsingfors Dagbladin sivuilla. Esimerkiksi heti näyttelyn avautuessa
kirjoittamassaan raportissa hän pohdiskeli näyttelyssä esiteltyjen idän
kansojen kiehtovuutta. Aasialainen esinetuotanto oli hänen mielestään
kansatieteellisesti kiinnostavaa, mutta eurooppalaiseen tuotantoon verrattuna kuitenkin primitiivistä. Kiina ja Japani muodostivat Spåren mielestä merkittävän poikkeuksen: niiden esinetuotantoa hän luonnehti taidokkaaksi ja hienostuneeksi.313 Ryhtyessään puhumaan taideteollisuuskokoelman hankinnan tarpeellisuudesta Spåre korosti hieman Estlanderista poiketen, että malliesineitä olisi hankittava eri kulttuuripiireistä
ja eri puolilta maailmaa – esimerkkeinään hän mainitsi juuri ”Orientin”,
Japanin ja Kiinan.314 Hän painotti lisäksi evolutionismin hengessä koko
ihmiskunnan kehityskaaren dokumentoimista ”primitiivisistä lähtökohdista sivilisaatioon”.315 Euroopan ulkopuolisten kansojen materiaaliset
kulttuurit olivat siis tärkeitä kokonaiskuvan ymmärtämiseksi. Esineostot
aloitettuaan Spåre raportoikin Estlanderille keskittäneensä hankinnat
idän osastoille. Hän perusteli asiaa lyhyesti sillä, että kaikkialle ei kovassa kiireessä ehtinyt, ja maantieteellisesti lähempänä olevien kansojen esineitä olisi helppo hankkia myöhemminkin. Samassa kirjeessä
hän muistutti myös Estlanderin Wienin-käyntinsä aikana hyväksyneen
Spåren hänelle esittelemät itäisten osastojen ”herkkupalat”.316 Kirjeen
sanamuoto viittaisi kuitenkin siihen, että Spåre oli Estlanderia innokkaammin kyseisten herkkupalojen hankinnan kannalla.
Spåren mielenkiinto Kaukoidän esineistöä kohtaan ei ollut suinkaan
ainutlaatuista, vaan nivoutui tiiviisti ajankohtaiseen, osin jo hyvinkin
pitkäikäiseen muoti-ilmiöön. Chinoiserien voimakkain aalto oli pyyhkäissyt Keski-Euroopan yli jo 1700-luvulla, mutta Kiina ja kiinalaisvaikutteet olivat Wienin maailmannäyttelyssä edelleen vahvasti läsnä. Vieläkin
suuremman huomion vei kuitenkin Kiinan varjossa pitkään pysytellyt
Japani. Vaikka japanilaista esineistöä oli kulkeutunut eurooppalaisille
markkinoille myös maan kaksisataavuotisen eristäytymisen kaudella,317
vasta Japanin kaupan avautuminen 1850-luvulla nostatti kiinnostuksen,
ihailun ja imitoinnin nopeasti huippuunsa.
ulkomainen ja kotimainen rinnakkain 91

Maailmannäyttelyillä oli tärkeä rooli Japania koskevan tietoisuuden
kasvattajina. Toshio Watanabe ja Mayra Clare Pollard ovat tutkimuksissaan maininneet vuoden 1867 Pariisin maailmannäyttelyn käännekohtana Japania kohtaan tunnetun kiinnostuksen synnyssä. Japani esittäytyi
tuolloin ensi kertaa omalla osastollaan ja laajalla esinevalikoimalla.318
Anna Kortelainen on puolestaan esittänyt, että seuraava Pariisin näyttely
vuonna 1878 merkitsi Japani-innostuksen lopullista kaupallista ja mielikuvallista läpimurtoa: halvat japanilaisesineet, niiden eurooppalaiset
jäljennökset ja monenkirjavat mukaelmat levisivät nopeasti massojen
muodiksi ja kotien koristuksiksi.319 Vuoden 1873 Wienin maailmannäyttely sijoittui siis keskelle nousevan Japani-innostuksen kautta. Vaikka
Japanin osasto oli Spåren tavoin monien maailmannäyttelyvieraiden
mielenkiinnon kohteena, sille ei ollut osoitettu erityisen suuria näyttelytiloja. Kiinan, Japanin ja Siamin eli Thaimaan osastojen yhteistila oli
1350 neliömetriä, mikä oli varsin niukasti esimerkiksi isäntämaa Itävalta-Unkarin miltei 15 000 neliömetriin verrattuna.320 Japanin hallitus oli
kuitenkin panostanut määrätietoisesti Wienin näyttelyyn, ja pienestä
koostaan huolimatta osasto palkittiin lukuisin palkinnoin ja mitalein.321
Japanin ja Kiinan näyttävä ja huomiota herättänyt esiintyminen Wienissä oli osin näiden maiden määrätietoisen toiminnan tulosta, osin
myös pidemmän maailmannäyttelytradition jatkoa. Kansakuntien moninaisuus oli näyttelyiden keskeinen idea ja se näyttäytyi hyvin konkreettisesti muun muassa näyttelyarkkitehtuurissa, näyttelyalueella vastaantulevien ihmisten kirjossa sekä kahviloiden ja ravintoloiden makumaailmoissa. Vieraus ja eksotiikka olivat läsnä myös siirtomaaosastoilla sekä
suuren luokan viihteeksi kääntyneissä antropologisissa ihmisnäyttelyissä. Vieraat kansat ja niiden materiaaliset kulttuurit eivät olleet läsnä vain
monipuolisuuden nimissä, vaan myös läntisen kehityksen ja edistyksen
vertailukohtina.322 Wienin maailmannäyttelyssä eksoottista tunnelmaa
lisäsivät Kiinan ja Japanin osastojen lisäksi myös esimerkiksi aluella sijainneet egyptiläiset, turkkilaiset ja persialaiset rakennukset sekä intiaanikylä.323 Maailmannäyttelyalueella oli lisäksi mahdollisuus nähdä Japanin delegaation jäseniä sekä japanilainen näyttelyrakentajien joukko.324
Laajenevan populaarin Japani-innostuksen lisäksi japanilaisesineet,
perinteiset ukiyo-e-puupiirrokset ja maalaukset kiinnostivat erityisesti
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eurooppalaisia kuvataide- ja taideteollisuuspiirejä. Eurooppalaisen taiteen koettiin yleisesti olleen pysähtyneessä ja itseään toistavassa tilassa,
ja japanilaisen muotokielen uskottiin tarjoavan kauan odotettua esteettistä virikettä ja uudistavan voiman.325 Myös Estlander jakoi tämän käsityksen. Vuodelta 1875 olevassa kirjoituksessaan hän kommentoi, että
oli havainnut Wienin maailmannäyttelyssä viitteitä uuden tyylin synnystä. Kehitys näytti hänen mukaansa olleen pisimmällä niissä Euroopan
maissa, jotka olivat olleet aktiivisimpia hyödyntämään ja soveltamaan
aasialaisia vaikutteita: Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.326 Estlander tuntui kuitenkin suhtautuneen Kaukoidän vaikutteisiin melko maltillisesti
ja huomattavasti Spårea varauksellisemmin.
Walfried Spåren Japania kohtaan osoittama innostus puolestaan
vaikuttaisi olleen verrattain varhaista. Olavi Fält on tutkimuksessaan
määritellyt, että erityisesti 1880-luku oli Japania koskevan tiedon ja kiinnostuksen kasvun kautta Suomessa.327 Japonismin historiaa ja ilmenemismuotoja suomalaisessa kuvataiteessa tutkineen Anna Kortelaisen
mukaan esimerkiksi japanilaisesineistä teoksiinsa vaikutteita ammentanut Albert Edelfelt kohtasi Japanin todennäköisesti vasta vuoden 1878
Pariisin maailmannäyttelyssä. Muita yksittäisiä suomalaisia Japanin harrastajia ja japanilaisen esineistön keräilijöitä alkoi Kortelaisen mukaan
ilmaantua lähinnä 1880-luvulla. Keräilijöistä tärkeimpiä olivat lääkäri
Herman Frithiolf Antell, jonka toimintaan palataan tarkemmin myöhemmässä vaiheessa, sekä Koillisväylän ensimmäinen purjehtija, tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordenskiöld, joka vieraili merimatkansa
varrella myös Japanissa ja kuvaili matkakertomuksessaan japanilaista
esineistöä ja maan posliinituotantoa.328
Vaikka Wienistä Helsinkiin saapunutta taideteollisuuskokoelmaa
luonnehdittiin lehdistössä ”ei lainkaan vähäpätöiseksi” tai peräti aarteeksi,329 museon avautumista odotettiin ainakin osin epäluuloisissa
tunnelmissa. Walfried Spåren keruukyvyistä huolestunut Helsingfors
Dagbladin päätoimittaja Robert Lagerborg kirjoitti Estlanderille havainneensa Spåren olleen erityisen innokas itämaisen tyylin perään.330 Hän
kirjoitti aavistelevansa, että museota hallitsisi orientaalinen, japanilainen tai intialainen leima ja totesi, että museon avautuessa täytyisi yrittää
hankkia uusia varoja ja korjata mahdolliset puutteet.331 On korostettava,
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että Spårea ja museohanketta kohtaan tunnettuja epäilyksiä ei esitetty
julkisuudessa, joten yleisöä ei valmisteltu tulevan museon painotuksissa
nähtyihin mahdollisiin epäkohtiin. Spåre itse oli kuitenkin mitä ilmeisimmin varsin tietoinen pinnan alla kytevästä kritiikistä. Museon avautumisen lähestyessä hän kirjoitti nimittäin lehtiartikkeleita, joissa hän
selosti keruuhankkeen vaiheita korostaen samalla näyttelyn tilapäisyyttä ja keskeneräisyyttä: näyttelyä ei Spåren mukaan tullut arvioida vielä
valmiina. Kokoelmat sisälsivät hänen mukaansa suuria aukkokohtia ja
muodostivat vasta Taideteollisuusmuseon pesämunan.332 Näin hän pystyi osin vesittämään tulevaksi aavistelemaansa kritiikkiä. Susanna Petterssonin havainnon mukaan samanlaista aukkokohtien täyttämiseen
liittyvää retoriikkaa käytettiin muussakin samanaikaisessa museotyössä.
Se yhdistyi käsitykseen keräilystä jatkuvana, museon välittämää tarinaa
vähä vähältä täydentävänä toimintana.333
Spåren kirjoituksissa on myös havaittavissa viitteitä, miten kokoelman aasialaisesineistöä ja muuta Euroopan ulkopuolista materiaalia
pyrittiin tekemään hyväksyttävämmäksi osoittamalla niiden olevan osa
harkittua suunnitelmaa – eikä siis summittain tai henkilökohtaisten
mieltymysten ohjaamana poimittuja esineitä. Käsitys esineiden esimerkillisyydestä, ihailtavuudesta ja mallikelpoisuudesta muodosti Taideteollisuusmuseon perustan: toisten kansojen esineitä ja tyylejä tutkimalla myös suomalaiset saisivat otteen kehityksen kulmasta. Spåre
korosti taideteollisuusesineiden keruun ja museoiden perustamisen
olevan asioita, joihin ”koko sivistynyt maailma” parhaillaan osallistui.334
Suomalaiset eivät saaneet jäädä muiden jalkoihin, vaan myös heidän
oli omalla aktiivisuudellaan osoitettava olevansa kehityksen tasalla ja
kyvykkäitä jäsentämään ja arvioimaan muita esinekulttuureja. Spåre
kirjoitti, että mikäli kansakunta ei ollut riittävän älykäs vastustamaan
ulkomaisen tuotannon painetta, se häviäisi kisan nopeasti. Tavoitteena
oli siis kansallisen tuotannon kilpailukyvyn nosto toisilta omaksumalla,
soveltamalla ja jopa kopioimalla.
Spåren ajattelussa on havaittavissa vahvaa frankofilian vaikutusta.335
Ranskaa pidettiin Suomessa perinteikkäänä ja esimerkillisenä taide- ja
kulttuurimaana, ja myös Spåre piti erityisesti ranskalaista teollisuustuotantoa ihailtavana esikuvana. Hänen mukaansa Ranskassa ei ollut
94 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

ainoastaan opiskeltu omaa tyylihistoriaa, vaan perehdytty myös kaukaisten kansojen makuun ja tyyleihin. Erityisesti aasialaista muotokieltä ja
koristeluja omaan teollisuustuotantoon soveltamalla ranskalaiset olivat
Spåren mielestä pystyneet tuottamaan alkuperäistä elegantimpia, paremmin valmistettuja, mutta samalla myös halvempia tuotteita, jotka
levisivät ympäri maailmaa tuoden Ranskalle mittavat voitot.336 Vieraiden
kulttuurien esineistön keruuseen ja esittelyyn liittyi siis paitsi ihailua,
myös tietty ylemmyydentuntoinen hyödynnettävyyden aspekti: niistä voitaisiin muokata ja tuotteistaa kansainvälisille markkinoille soveltuvia
myyntiartikkeleita. Spåren kirjoituksissa välähti ajatus eurooppalaisten
kekseliäisyydestä ja etevyydestä suhteessa muihin. Vieraiden kulttuurien esineet ja niiden yksityiskohdat olivat raaka-ainetta, joka voitaisiin
irrottaa alkuperäisestä kontekstistaan, käyttää uusien tuotteiden osana ja
kytkeä siten osaksi taloudellisesti kannattavaa, kansallisia tarkoitusperiä
palvelevaa vientistrategiaa. Toimintatavalla tunnuttiin myös korostavan
omaa kosmopoliittisuutta, avarakatseisuutta sekä kykyä nousta perinteisten kulttuuristen rajojen yläpuolelle ja kehitellä uudenlaisia esteettisiä ratkaisuja.
Varsin samankaltainen esimerkillisyyden ja hyödynnettävyyden
yhteen punoutunut idea oli hallinnut South Kensingtonin taideteollisuusmuseon luonnetta ja sisältöä jo kaksikymmentä vuotta aiemmin
1850-luvulla. South Kensingtonin museo osoittaa myös sen, miten
vieraiden kulttuurien esineistöllä oli keskeinen rooli eurooppalaisten
taideteollisuusmuseoiden rakentamisessa. Museon perustamisvaiheen
hankintarahoista noin puolet oli käytetty Euroopan ulkopuolisen esineistön ostamiseen. South Kensingtonin tapauksessa kyse oli erityisesti intialaisesta esineistöstä, ja se kytkeytyi tiiviisti Intian tärkeyden ja
hyödyllisyyden esittelyyn ja perusteluun Britannian imperiumin osana.
Tim Barringer on kuitenkin tutkimuksessaan korostanut, että kyse ei
ollut ainoastaan imperialismin oikeuttamisesta ja valtakunnan loiston ja
rikkauksien esittelystä, vaan esineillä nähtiin olevan myös esimerkillistä
ja opetuksellista arvoa eurooppalaiselle taideteollisuudelle.337
Walfried Spåren Arppeanumiin järjestämän museokokoelman laajuudesta ja eri alkuperää olevien esineiden määristä ei ole olemassa tarkkoja tietoja. Spåren tiedetään antaneen lokakuussa 1875 Wienin hankinulkomainen ja kotimainen rinnakkain 95

noista yksityiskohtaisen selvityksen, joka ei kuitenkaan ole säilynyt.338
Pian Taideteollisuusmuseon avautumisen jälkeen ilmestyneessä lehtiartikkelissa kerrottiin, että Wienistä tuotu kokoelma oli laajuudeltaan
noin 1500 numeroa.339 Esinenumerolla viitataan usein yhtä esinettä laajempiin kokonaisuuksiin, esimerkiksi asukokonaisuuksiin, joten tarkka
esinemäärä ei ollut tästä suoraan pääteltävissä, vaan saattoi olla vielä
suurempi. On todennäköistä, että Wienistä ilmoitetuksi tuotuun esinemäärään sisältyi Spåren muiden maiden komissaareilta ja näytteilleasettajilta saamia lahjoja, jotka jäivät hänen omistukseensa. Keruuhanketta
käynnistellessään Spåre kertoi Estlanderille, että nämä lahjat riittäisivät
yksin täyttämään pienen museon.340 Lahjat muodostivat kuitenkin todennäköisesti varsin suunnittelemattoman kokonaisuuden, josta vain
osa sijoitettiin museoon osan jäädessä luultavimmin Kaivopuistoon valmistuneen komean ”Spåren huvilan” koristukseksi.341 Taideteollisuusmuseon ensimmäinen, vuonna 1881 valmistunut esineluettelo mainitsi
Wienistä tulleiden esineiden määräksi 732,342 mikä tuntuisi todennäköisemmältä sekä esineisiin käytetyn rahan että kokoelman myöhemmän
kasvun perusteella.343
Luettelon tietojen perusteella Wienistä hankituista esineistä noin
kolmannes oli Euroopan ulkopuolista alkuperää. Näistä noin puolet oli
Japanista ja neljännes Intiasta. Kiinalaisesineistö muodosti kolmannen
selkeämmän ryhmänsä, minkä lisäksi kokoelmaan kuului yksittäisiä
esineitä Marokosta, Persiasta ja Turkista. Sen lisäksi, että aasialaista alkuperää olevalla esineistöllä oli vankka jalansija kokoelmassa, eurooppalaisvalmisteisista esineistä huomattava joukko heijasti ajan eksotisoivia
muotivirtauksia. Kokoelmaan sisältyikin esimerkiksi lukuisia perinteikkäissä englantilaisissa ja ranskalaisissa tehtaissa valmistettuja posliinija fajanssiastioita, joiden muodoissa, värityksessä ja ornamentiikassa
oli vahvoja aasialaisvaikutteita. Kiinalais- ja japanilaistyylisten esineiden
lisäksi viittaukset Egyptiin, Turkkiin, Persiaan ja muualle Lähi-itään olivat yleisiä. Taideteollisuusmuseon vuoden 1881 esineluettelo mainitsi
Wienistä ostetun muun muassa lontoolaisen Daniel & Sonin ”orientaalista muotoa” olevan posliinimaljakon sekä Worcesterin tehtaan ”japanilaista tyyliä” edustavan lootuskukan muotoisen maljan.344 Yleisön
näkökulmasta ero aidon japanilais- ja kiinalaisesineistön ja niiden tyyliä
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tai tunnelmaa jäljittelevien eurooppalaisvalmisteisten esineiden välillä
ei ollut aina suinkaan selvä. Tilannetta hämmensi edelleen se, ettei valtaosa Aasiasta tuoduista esineistä edustanut perinteisiä käsityötaitoja,
vaan ne olivat ulkomaisille markkinoille ja kuluttajille varta vasten tuotettuja vientiartikkeleita, joissa aasialaisviittauksia sovellettiin erityisesti
eurooppalaiseen makuun ja käyttöön.345 Kysymys aitoudesta ja alkuperästä tuntuikin olleen vähemmän merkityksellinen kuin se, että esineet
välittivät ennakko-odotuksiin sopivan käsityksen kaukaisesta Japanista
tai Kiinasta.
Muutamaa vuotta Taideteollisuusmuseon avautumisen jälkeen aasialaistyylisillä kuvioilla koristeltua keramiikkaa oli ostettavissa jo Suomessakin. Vuonna 1874 toimintansa aloittaneen Arabian keramiikkatehtaan
Japan-nimistä astiastoa mainostettiin jo vuoden 1877 hinnastossa.346
Niin ikään aasialaisvaikutteiset Willow-, Singapore- ja Canton-sarjat
tulivat Arabian tuotantoon 1890-luvulla.347 Taideteollisuusmuseon esineistöllä ei kuitenkaan tiettävästi ollut mitään vaikutusta tai esikuvallista
roolia aasialaistyylisten kuviointien omaksumisessa tai kehittelyssä Arabian tehtaalla, vaan Arabia sai tässä vaiheessa koristelumallinsa suoraan
ruotsalaiselta emoyhtiöltään Rörstrandilta. Esimerkiksi Japan-koristeaihe oli ollut Rörstrandin käytössä Ruotsissa vuodesta 1866 lähtien.348
Rörstrandin käyttämät kuviot olivat puolestaan pitkälti samoja tai hyvin
samankaltaisia kuin monien muiden eurooppalaisten fajanssitehtaiden
koristeaiheet. Helena Leppäsen arvion mukaan mallien suoranainen
kopiointi ja edistyneempien tehtaiden kuvioiden jäljittely oli yleistä ympäri Eurooppaa.349
Wienistä hankitun esineistön lisäksi Taideteollisuusmuseo alkoi heti
perustamisvaiheessa saada esineistöä lainoina ja lahjoituksina. Kyse oli
varakkaiden suomalaisperheiden arvoesineistä, joilla tuntui usein olleen
jokin tyylillinen tai materiaaliin liittyvä yhteys muodissa olleeseen ItäAasiaan, vaikka valtaosa esineistä oli eurooppalaisvalmisteista. Lainaksi
saatujen esineiden joukossa mainittiin olleen muun muassa ”orientaaliseen” tyyliin valmistettu samettinen satulahuopa, itäintialaistyylinen
sininen maljakko, pietarilaisvalmisteinen posliinikulhojen kokoelma
sekä norsunluinen miniatyyrirukki. Lainaksi ja lahjaksi annettujen
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kaiseksi näyttelyksi. Lahjoittajat mainittiin usein julkisesti.350 He olivat
yhteiskunnan ylempiin kerroksiin ja vaikuttajiin lukeutuvia henkilöitä,
joista osa oli osallistunut myös Wienin maailmannäyttelyn aikaiseen
varainkeruuhankkeeseen. Väliaikaisen näyttelyn järjestäminen seuraili
kansainvälisiä esikuvia, mutta tuntui myös keinolta huomioida nämä
museolle tärkeät ja myötämieliset henkilöt. Yksityisessä omistuksessa
olevien ja osin Euroopan ulkopuolisten kansojen piiristä peräisin olevien arvoesineiden toimittaminen julkisiin kokoelmiin muistutti myös
läheisesti Historiallis-kansatieteellisessä museossa pitkään vallalla ollutta käytäntöä.
Taideteollisuusmuseon ensimmäisestä, vuoden 1874 esillepanosta ei
ole säilynyt aikalaiskuvauksia tai -kuvia. Estlander ja Spåre olivat kuitenkin jo aiemmin esittäneet, että museokokoelman tulisi kuvata systemaattisesti eri materiaaleista ja eri menetelmin valmistettuja taideteollisuustuotteita.351 Esineen valmistusmateriaaliin ja tekotapaan perustuvat
luokittelut olivat johtavista eurooppalaisista taideteollisuusmuseoista ja
maailmannäyttelyistä tuttuja.352 Taideteollisuusmuseon ensimmäinen
esillepano noudatteli varsin todennäköisesti vastaavanlaista systematiaa, ja materiaaleihin ja tekniikoihin perustuva luokittelu jatkui edelleen museon myöhemmissä esineluetteloissa ja näytteillepanoissa.353
Maantieteelliset tai kulttuuriset kriteerit eivät siis olleet ensisijaisia, vaan
eurooppalaiset, aasialaiset ja muualta peräisin olevat esineet asetettiin
näytteille tiiviisti rinnakkain ja periaatteellisesti yhtä tärkeinä, arvokkaina ja esimerkillisinä. Tämä poikkesi yläkerran Historiallis-kansatieteellisen museon maantieteellisesti rakennetusta esillepanosta, jossa
näyttelyn pääpaino oli kansallisessa kokoelmassa, jota muun maailman
esineet kehystivät tai taustoittivat. Erityisen merkillepantavaa on se, että
Taideteollisuusmuseo perustui alkuvaiheessa miltei kokonaisuudessaan
ulkomaisen esineistön varaan. Vaikka perinteisiä käsityötaitoja esittelevät kotimaiset esineet olivat C. G. Estlanderin varhaisissa kokoelmaideoinneissa vahvasti läsnä,354 Taideteollisuusmuseo koostui avautuessaan lähes yksinomaan Wienistä hankituista ulkomaisista esineistä.
Japanilainen, kiinalainen ja muu Euroopan ulkopuolinen esineistö ei
siis rinnastunut Historiallis-kansatieteellisen museon tavoin kotimaiseen vaan eurooppalaiseen esineistöön. Estlanderin toive historiallisten
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esineiden hankinnasta ei myöskään toteutunut vastaperustetussa museossa, vaan hankitut esineet olivat pääsääntöisesti uusia.
Kokoelmien välinen keskeinen ero oli myös niiden avoimuus. Taideteollisuusmuseo poikkesi huomattavasti Arppeanumiin sijoitetuista
yliopistokokoelmista, sillä se oli avoinna aluksi joka iltapäivä kolme
tuntia ja jatkossa myös ilta-aikaan. Muut Arppeanumin kokoelmat
olivat kävijöilleen ilmaisia, mutta Taideteollisuusmuseo keräsi pientä
pääsymaksua: käynti maksoi aikuisilta 50 penniä ja lapsilta 25 penniä.
Museo oli kuitenkin ilmainen Veistokoulun oppilaille ja muullekin
yleisölle tiettyinä kellonaikoina. Yläkerran Historiallis-kansatieteellisestä museosta poiketen Taideteollisuusmuseon aukioloista oli runsaasti
mainintoja helsinkiläislehdissä.355 Museo pyrki siis perusideologiansa
mukaisesti kurkottelemaan varsin määrätietoisesti tavallisten ihmisten tietoisuuteen ja vaikuttamaan heidän tyylitajuunsa. Ensimmäisen
kuukauden aikana kävijöitä kerrottiin olleen peräti 740.356 Alkuvaiheen
kiinnostuksen jälkeen määrä hiipui ainakin jonkin verran, ja yleisö
koostui ilmeisesti entistä voimakkaammin Veistokoulun oppilaista.357
Kävijöiden määrän vähenemiseen vaikutti ainakin se, että museo
jäi pian avautumisensa jälkeen vaille varsinaista johtohahmoa Walfried Spåren tultua nimitetyksi lennätinlaitoksen johtajaksi.358 Spåren
suunnitelmissa ollut – tämänkin museon kohdalla yleisölle tärkeäksi
koettu – esineluettelo jäi myös tässä vaiheessa toteutumatta.359 Uuden
museon asemaa vakiinnutti kuitenkin huomattavasti se, että se siirtyi keväällä 1875 vastaperustetun Suomen taideteollisuusyhdistyksen
alaisuuteen.360 Seuraavina vuosina museo joutui vaihtamaan paikkaa
lukuisia kertoja, minkä vuoksi tietoisuus sen olemassaolosta hiipui pitkäksi aikaa. Suomen taideteollisuusmuseon aasialainen kokoelma koki
kuitenkin uuden nousukauden 1910-luvulla, mihin palataan tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa.
***
Historioitsija James Clifford on klassikkoteoksessaan The Predicament of
Culture esittänyt, että Euroopan ulkopuolisten kansojen piiristä kerätyt
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riaan: joko primitiiviseksi taiteeksi tai kansatieteellisiksi näytteiksi. Taiteen kategorian synty liittyi Cliffordin mukaan erityisesti eurooppalaisiin
kuvataiteen modernisteihin – esimerkiksi Paul Gauguiniin, André Derainiin ja Pablo Picassoon – jotka hakivat 1800–1900-lukujen vaihteessa
ilmaisuunsa määrätietoisesti inspiraatiota Oseaniasta ja Afrikasta. Heidän myötään osaa Euroopan ulkopuolelta tuoduista esineistä – erityisesti
veistoksia ja naamioita – alettiin arvostaa yleisemminkin taiteena ja jopa
mestarillisina taidonnäytteinä, kun taas toisentyyppiset esineet pysyivät
edelleen lähinnä kansatieteellisesti tai antropologisesti kiinnostavina.
Cliffordin mukaan tämä kahtiajako sai pian institutionaalisen vahvistuksensa. Esineet päätyivät osin harkitusti, osin erittäin summittaisesti joko
taide- tai kansatieteellisiin museoihin, joiden esittelytavat, näytteillepanon tavoitteet ja esineistöön liittämä arvostus poikkesivat huomattavasti
toisistaan.361
Cliffordin ajatukset osuvat oikeaan, mutta eurooppalaisten taideteollisuuskokoelmien ja museoiden historia osoittaa, että vieraiden
kulttuurien esineistöä ja muotokieltä kohtaan tunnettiin samankaltaista
arvostusta jo aiemminkin. Taideteollisuuskokoelmien perustajia ei kiinnostanut Gauguinin ja Picasson tavoin Oseania eikä Afrikka, vaan Aasia
ja erityisesti Japani ja Kiina, mutta ilmiöt olivat silti toistensa kaltaisia:
ne suhtautuivat esineistöön myönteisesti ja jopa innokkaasti ja etsivät
inspiraatiota ja hyödynnettävyyttä. Taideteollisuusmuseoiden perustaminen institutionalisoi ja vakiinnutti osaltaan tällaista asennetta ja synnytti
perinteiselle kansatieteelliselle esittelylle ja tulkinnoille rinnakkaisia ja
vaihtoehtoisia selityksiä. Tämä rinnakkaisuus näyttäytyi erityisen selkeästi Arppeanumissa, missä Taideteollisuusmuseo asettautui Historiallis-kansatieteellisen museon naapuriin.

lähetystyö ja esineillä vahvistetut viestit
James Cliffordin esittämä kahtiajako kuvaa sitä, miten Euroopan ulkopuolelta tuotu esineistö alkoi vähitellen murtautua sille perinteisesti annetusta asemastaan, ja miten ainakin joitakin esineitä alettiin arvottaa
ja esitellä myös taiteena. Tämä ei kuitenkaan ollut ainoa murros, mikä
koettiin eikä vieraiden kansojen esineistön esittelyn jakolinja kulkenut
ainoastaan kansatieteellisten museoiden ja taidemuseoiden välillä. Eri100 kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima

tyisesti kristillisen lähetystyön organisaatioiden vakiintuessa ja niiden
ulkomaantoiminnan laajetessa 1800-luvun alkupuolella lähetystyöntekijät nousivat keskeiseen rooliin kaukaisten kohdekansojensa havainnoijina ja niiden esineistön kerääjinä eurooppalaisiin kokoelmiin ja
museoihin. Systemaattisempi esinekeruu alkoi erityisesti brittiläisten
lähetysorganisaatioiden keskuudessa. Chris Wingfield on tutkimuksessaan selvittänyt, miten esimerkiksi Ison-Britannian johtaviin lähetysjärjestöihin lukeutuneen London Missionary Societyn työntekijät keräsivät
1800-luvun alkupuolella runsaasti afrikkalaista ja Tyynenmeren alueen
esineistöä, ja kokoelmien karttuessa kehittyi myös ajatus näyttelytoiminnasta ja seurojen yhteyteen perustettavista museoista. Niiden uskottiin
tarjoavan havainnollisen ja houkuttelevan tavan kertoa kohdekansojen
elämästä ja lähetystyön saavutuksista kotiyleisölle ja hankkivan taloudellista ja moraalista tukea järjestöjen toiminnalle. London Missionary
Societyn piirissä esineitä alkoi karttua seuran päärakennuksen tiloihin
Lontooseen jo 1810-luvun alussa, ja lähetysmuseoksi nimetty tila avattiin
vuonna 1815.362 Aluksi pienimuotoinen ja satunnaisesti avoinna ollut
museo kasvoi ja vakiinnutti asemansa seuraavien kahden vuosikymmenen aikana.363 Lähetysmuseoiden avulla pyrittiin saavuttamaan sellaisia
yleisöjä, jotka eivät olleet perinteisesti olleet tekemisissä lähetystyöharrastuksen kanssa. Tästä syystä lähetysseurojen hallussa olevaa esineistöä
vietiin nähtäväksi ihmisten keskelle, esimerkiksi kouluihin ja erilaisiin
yleisötilaisuuksiin. Myös kiertävät lähetysnäyttelyt vakiinnuttivat asemansa seurojen toimintamuotona.364
Näyttelyihin perustuva uusi kotimaan toiminnan konsepti levisi Britanniasta nopeasti sekä muualle Eurooppaan että Yhdysvaltoihin.365
Myös Suomen Lähetysseuran piirissä otettiin ensiaskelia afrikkalaisesineistön keruussa ja sen esittelyssä samoihin aikoihin Historiallis-kansatieteellisen uuden näytteillepanon ja Taideteollisuusmuseon avautumisen kanssa 1870-luvun alkupuolella. Vuonna 1859 perustettu Lähetysseura366 oli suomalaisista lähetysjärjestöistä vanhin ja ehti aloittaa
ulkomaantyönsä ensimmäisenä nykyisen Pohjois-Namibian alueella
Ambomaalla vuonna 1870.367 Ulkomaantyötään vasta käynnistelevälle
Lähetysseuralle paikallinen materiaalinen kulttuuri ja esinekeruu eivät
kuitenkaan olleet ensisijaisen toiminnan kohteita, eikä seura esimerulkomainen ja kotimainen rinnakkain 101

kiksi ohjeistanut työntekijöitään keruun suhteen. Vaikuttaisi kuitenkin
siltä, että monet lähetystyöntekijät hankkivat tai saivat lahjoina ainakin
muutamia yksittäisiä afrikkalaisia esineitä. Työntekijöiden kotimaanmatkojen myötä esineitä alkoi vähitellen kulkeutua Suomeen.
Varhaisin tiedossa oleva maininta Suomen Lähetysseuran haltuun
päätyneistä afrikkalaisesineistä on joulukuulta 1873, jolloin seuran lehti
Suomen Lähetyssanomat mainitsi seuran vastaanottaneen ambolaisten
esineiden kokoelman. Sen lahjoittivat seuran Suomeen juuri palanneet
työntekijät K. E. Jurvelin, Alexander Malmström ja Antti Piirainen.368
Lahjoitus oli kiinnostava ja erikoinen jo siitäkin syystä, että Jurvelin ja
Malmström olivat riitautuneet seuran kanssa ja erosivat sen palveluksesta pian Suomeen päästyään.369 Lahjoituksen motiiveista ei ole saatavilla
tarkempaa tietoa, mutta Suomen Lähetyssanomien artikkeli tarjoaa erään
selityksen: siinä nimittäin todettiin, että lahjoitus oli tehty lähetysmuseolle.370 Suomen Lähetysseuralla ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut
museota – se perustettiin vasta vuosikymmeniä myöhemmin vuonna
1931.371 Museokysymys oli kuitenkin ilmeisesti noussut ajankohtaiseksi
ensimmäisten Ambomaalta kotiin palaavien työntekijöiden ja heidän
tuomiensa esineiden myötä, ja asiasta oli nähtävästi käyty epävirallisia
keskusteluja seuran piirissä. Lähetysseuran johdon kanssa riitautuneet
Jurvelin ja Malmström kokivat ilmeisesti, että ehkä nopeastikin perustettavaksi uskottu lähetysmuseo olisi kaikesta huolimatta luontevin säilytyspaikka afrikkalaisesineille. Tietoa siitä, että esimerkiksi yliopiston
Historiallis-kansatieteellistä museota olisi harkittu kokoelman vaihtoehtoisena sijoituspaikkana, ei ole säilynyt.
Lahjoitetun esineistön sijoituspaikasta Lähetysseuran tiloissa tai vakinaisemmasta esittelystä ei ole myöskään säilynyt mainintoja. Kokoelmaa
tiedetään kuitenkin esitellyn ainakin kesäkuussa 1874 seuran vuosijuhlan yhteydessä. Tällöin ”maamme kaikista ääristä” saapuneelle yleisölle
tarjoutui – hieman yllättävästikin – mahdollisuus nähdä kyseiset esineet,
sillä sään sotkiessa alkuperäiset retkisuunnitelmat kokousohjelmaa täydennettiin afrikkalaisten esineiden esittelyllä.372 Vuosijuhlan jälkeen kokoelma jäi ilmeisesti seuran varastoihin eikä sitä hyödynnetty pitkään aikaan aktiivisesti siitäkään huolimatta, että se oli ainutlaatuinen Suomen
oloissa. Historiallis-kansatieteellisen museon ja Taideteollisuusmuseon
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kokoelmiin sisältyi vain hyvin vähän afrikkalaisesineistöä ja harvat esineet olivat nekin peräisin Pohjois-Afrikan alueelta.373 Kummassakaan
museossa ei ollut tiettävästi yhtään Saharan eteläpuolisesta Afrikasta
peräisin olevaa esinettä. Tämä johtui pitkälti esineistön harvinaisuudesta, sillä erityisesti Afrikan sisäosat olivat tässä vaiheessa eurooppalaisille vielä varsin tuntemattomia. Esineistöä kulkeutui Eurooppaan pieniä
määriä lähinnä yksittäisten tutkimusmatkailijoiden, metsästäjien ja juuri lähetystyöntekijöiden välityksellä.374
Paikallisiin uskontoihin, uskomuksiin tai erilaisiin palvontamenoihin liittyvillä esineillä oli perinteisesti keskeinen rooli lähetystyöntekijöiden keräämissä kokoelmissa ja niiden esittelyssä. Uskonnolliset
esineet olivat yhteisöissään pyhiä ja tarkoin varjeltuja ja niiden hankkiminen oli normaalioloissa täysin mahdotonta. Lähetystyöntekijät vaativat tyypillisesti, että perinteisiin uskomuksiin liittyvästä esineistöstä
oli kristinuskoon kääntymisen yhteydessä luovuttava. Eurooppalaisten
suhdetta Tyynenmeren alueen esinekulttuureihin tutkinut Nicholas
Thomas on todennut, että paikalliset taikakalut ja ”epäjumalankuvat”
olivatkin lähetystyöntekijöiden näkökulmasta väärän uskonnon esineellistymiä, joiden haltuunotto oli symbolisesti tärkeää. Paikallisista
kulttiesineistä tuli lähetystyön materiaalisia voitonmerkkejä: ne todistivat vanhojen uskomusten hylkäämisestä ja kristinuskon voittokulusta.
Esineet saatettiin joko tuhota näyttävästi roviolla polttamalla tai vaihtoehtoisesti toimittaa Eurooppaan, missä niitä esitettiin osoituksena
lähetystyön saavutuksista ja todisteina siitä, millaisia uskomuksia vierailla kansoilla oli.375
Suomen Lähetysseuran piirissä tapahtunut varhainen esinekeruu ja
kokoelman esittely eivät vielä kytkeytyneet Thomasin tutkimuksessaan
hahmottelemiin kysymyksiin. Seuran asema Ambomaalla oli 1870-luvun alussa vielä varsin vakiintumaton, sillä kontakteja paikallisiin oltiin
vasta luomassa eikä alueen kristillistämisessä ollut edetty.376 Lähetystyöntekijöillä ei siis ollut pääsyä uskonnolliseen esineistöön, vaan keruu
kohdistui arkiseen käyttöesineistöön. Suomen Lähetysseuran joulukuussa 1873 vastaanottamasta esinekokoelmasta julkaistiin kaksi sen sisältöä
luonnehtivaa kuvausta. Suomen Lähetyssanomien joulukuun 1873 numerossa kokoelmaan kerrottiin kuuluvan
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[– –] Owambo jousia, nuolia ja sotanuijia, Owambo keihäitä,
Owambo kirweitä ja kuokkaita, Owambo piippuja ja waimowäenkoreuksia, Owambo astioita, Owambo ohria (Omahanga ja Owiri)
y. m.377
Heinäkuussa 1874 lehti kuvaili kokoelmaa astetta yksityiskohtaisemmin
mainiten sen sisältävän
[– –] maalaisten kapineita, niinkuin pellonkaluja, huoneenkaluja,
sota-aseita ja muita, niinkuin Owamboin kuokkia, kirweitä, maitoastioita, olut-astioita, maljoja, Owambowiljaa ja hedelmiä, naisten
kaunistuksia, piippuja, tupakkaa, weitsiä, sotanuijia, keihäitä, joutsia [sic], myrkytettyjä ja myrkyttömiä nuolia y. m.378
Kuvauksista paljastuu, että kokoelmaan sisältyneitä esineitä ja luonnontieteellisiä näytteitä oli yhteensä vähintäänkin muutamia kymmeniä.
Esineistö oli melko monipuolista, mutta toisaalta samaa käyttötarkoitusta edustavia esineitä oli ilmeisesti useampia. Tältä osin kokoelma
heijasteli aikakauden kansatieteellistä keruuta, missä samankaltaiseen
käyttötarkoitukseen tarkoitettujen esineiden tiheällä kartuttamisella
pyrittiin osoittamaan ihmisyhteisöjen välisiä eroja, vuorovaikutussuhteita ja kehityslinjoja.379 Kokoelmassa ilmenevissä päällekkäisyyksissä
saattoi toisaalta olla kyse myös siitä, että esineitä oli kerännyt useampi
Afrikassa työskennellyt henkilö – todennäköisesti toistensa kokoelmista
tarkemmin tietämättä.380 Kokoelma tuntui sisältäneen esineistöä monilta elämänaloilta, mutta se ei kuitenkaan ollut tieteellisesti koottu,
vaan todennäköisesti varsin satunnaisesti syntynyt. Esineet olivat mitä
ilmeisimmin tavallisia arkiesineitä – osa täysin uusia ja osa jo käytössä
olleita. Vaikkei kokoelma ollut uskonnollisesti painottunut eikä siten
verrannollinen monien eurooppalaisten lähetystyöorganisaatioiden piirissä kerättyihin kokoelmiin, oli siitä epäilemättä silti samankaltainen
hyöty Lähetysseuralle. Suomen oloissa harvinaisella esineistöllä voitiin
herättää ihmisten huomio sekä konkretisoida ja vahvistaa lähetystyöntekijöiden sanomaa afrikkalaisyhteisöjen tilasta. Kuten todettu, Suomen
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tenkin vielä tässä vaiheessa ilmeisen vähälle käytölle eikä sen pysyvämpään julkiseen esittelyyn ollut riittävää kiinnostusta tai mahdollisuuksia.
Laajempi keruu- ja näyttelytoiminta virisivät seuran piirissä seuraavilla
vuosikymmenillä ja niihin palataan myöhemmissä luvuissa.
***
Tässä luvussa käsitelty ajanjakso, 1870-luvun alkupuoli, merkitsi taitekohtaa Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineiden esittelyn historiassa Suomessa. Suurin ja perinteikkäin yliopistollinen kokoelma sai
viimein tilat, joissa jo edeltäneinä vuosina ja vuosikymmeninä kiteytynyt
käsitys kotimaisen ja vieraiden kansojen esineistön asemasta ja suhteesta toisiinsa voitiin esittää myös näyttelyn muodossa. Arppeanumin
ylimpään kerrokseen levittäytynyt Historiallis-kansatieteellinen museo
oli avautuessaan uuden ja vanhan rajalla. Uusi kansallinen painotus
näyttäytyi jo voimakkaana, mutta aiempi keruutraditio ja pitkän ajan
kuluessa karttuneiden kokoelmien luonne ja alkuperä vetivät kokonaisuutta vielä omaan suuntaansa. Lopputuloksena oli toisaalta eriytyvä ja
tieteellistyvä kotimainen osasto, toisaalta huomattavasti jäsentymättömämpi muun maailman osasto, joka heijasteli erityisesti kokoelmien
omaa historiaa ja niitä kohtaan tunnettua perinteistä arvostusta. Samalla
vieraiden kulttuurien esineistön aiemmin itsenäinen asema ja kyseenalaistamaton arvo alkoivat hämärtyä ja kääntyä kotimaiselle kokoelmalle alisteisiksi: ulkomaisen esineistön avulla muodostettiin eräänlainen
kehys, joka ympäröi ja suhteutti suomalaista kehitystarinaa. Susan M.
Pearce on tutkimuksessaan todennut, miten vanhojen eurooppalaisten
kokoelmien eksoottisista elementeistä tuli 1800-luvun kuluessa muotoutuneiden uusien, nationalistisesti painottuneiden museoiden ”tukia
ja vastakohtia”.381 Tästä tuntui olevan kyse myös Historiallis-kansatieteellisen museon kohdalla. Vieraiden esinekulttuurien eksotiikka auttoi
hahmottamaan sitä, mistä oma materiaalinen kulttuuri koostui ja mihin
se rajoittui. Tarkasteltuna ajankohtana kotimaan ja ulkomaan osastot
olivat vielä rinnakkaisia ja omilla tavoillaan arvokkaita ja perusteltuja
museon osia. Suurempi murros oli silti jo selvästi näköpiirissä. Ulkomaiden osastossa välittyi myös perinteinen käsitys museon tehtävästä
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esittää maailmaa, sen kansoja ja ilmiöitä kokonaisvaltaisesti. Tämän tehtävän täyttymisen nähtiin myös kuvastavan suomalaisten taitoa jäsentää
ja esitellä muuta maailmaa.
Vuosikymmenen alku merkitsi taitekohtaa myös siinä mielessä, että
yliopistollinen kokoelma sai rinnalleen muita julkisesti esiteltyjä kokoelmia, joihin vieraiden kulttuurien esineet kuuluivat olennaisena osana.
Toisin kuin Historiallis-kansatieteellisessä museossa, jossa kyseisten
esineiden esilläoloa määritti erityisesti pitkä traditio, eikä kokoelmia
enää aktiivisesti täydennetty, uudet toimijat pyrkivät nimenomaisesti
kartuttamaan ja esittelemään aasialaisia ja afrikkalaisia esineitä. Erityisesti Taideteollisuusmuseon perustamiseen liittynyt toiminta oli erittäin
suunnitelmallista ja tavoitteellista. Sekä Taideteollisuusmuseo että Suomen Lähetysseuran näyttely laajensivat yleisön mahdollisuuksia kohdata Euroopan ulkopuolista esineistöä ja tarjosivat samalla Historialliskansatieteellisen museon linjasta poikkeavia tapoja tulkita esineistöä.
Vaikka kaikki kolme toimijaa tavoittivat suhteellisen rajallisia yleisöjä,
näyttelyideoiden olemassaolo ja pyrkimykset niiden toteuttamiseen kertoivat kuitenkin halusta kertoa vieraista kulttuureista niiden esineistön
välityksellä.
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Osa II
Eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia
(1875–1914)

Kohti kansallista museota
Suomalais-ugrilainen muinaisuus siirtää eksoottisen rajoja
suomalaisten juuret löytyvät aasiasta – muu
eksoottinen marginalisoituu
Yliopiston konsistori sai kesällä 1875 tehtäväkseen valita Historialliskansatieteelliseen museoon vakinainen amanuenssi. Toimen vakinaistaminen oli pitkään toivottu ja esitetty asia, jonka toteutuminen tarkoitti museon merkityksen tunnustamista yliopiston ylimmällä tasolla.1
Avointa virkaa haki museossa kahdeksan vuotta työskennellyt Fredrik
Ignatius Färling sekä Johan Reinhold Aspelin. Valinta kohdistui lopulta
selkein luvuin Aspeliniin, mutta asiasta käytiin pitkä keskustelu, jossa
oli kyse paitsi henkilövalinnasta myös museon profiilin ja tulevaisuuden
määrittelystä. Omassa lausunnossaan museon esimies Topelius korosti
tehtävän merkittävyyttä ja suuntasi sen sisältöä: valittava henkilö olisi
maan ensimmäinen palkattu arkeologi sekä samalla ainoa, joka omistautuisi virkansa puolesta muinaisjäännösten suojelemiseen. Vaikka
molempia hakijoita pidettiin tehtävään pätevinä, Färlingin eduksi laskettu museon ja sen kokoelmien perusteellinen tuntemus jäi Aspelinin
hankkiman tieteellisen koulutuksen ja muiden meriittien varjoon. Esimerkiksi historian professori Georg Zacharias Forsman (myöhemmin
Yrjö-Koskinen) ylisti Aspelinia – entistä oppilastaan – energisyydestä,
jolla tämä oli raivannut tietä uudelle suomalais-ugrilaiselle muinaistutkimukselle.2
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Konsistorissa esitettyjen puheenvuorojen ja siellä tehdyn valinnan
taustalla oli laajempi, valtiopäivillä jo useita vuosia jatkunut keskustelu
muinaismuistoinstituution tai arkeologin viran perustamisesta Suomeen. Vaikkei tällaisen viraston tai toimen perustamisesta vielä päästy
yhteisymmärrykseen, Historiallis-kansatieteellisen museon amanuenssin vakinaistaminen oli myönnytys samaan suuntaan. Mikko Härön
mukaan tämä merkitsi sitä, että yliopistoa pidettiin Suomen muinaismuistoista vastaavana laitoksena ja haluttiin edelleen kehittää siihen
suuntaan.3 Museoon ja sen kokoelmiin kohdistui siis voimakkaita ulkoisia odotuksia, jotka suuntasivat museon profiilia yhä tiiviimmin Suomen kansan menneisyyteen. Aspelinin valinnan myötä nämä käsitykset
museon luonteesta ja tehtävästä murtautuivat myös lopullisesti museon sisäisiin käytäntöihin. Vaikka ulkomaisten kokoelmien merkitys
oli ollut pitkään laskusuuntainen, Aspelinin valinnan voi nähdä ratkaisevasti vaikuttaneen siihen, miten niitä pitkään kannatellut ja museon
osana pitänyt traditio korvattiin seuraavina vuosina määrätietoisesti
toisenlaisella ajattelulla. Tässä luvussa kuvataan Aspelinin valinnasta
alkanutta kehityskulkua, jonka myötä museon painopiste suuntautui
kohti suomalais-ugrilaista menneisyyttä, ja muun ulkomaisen esineistön merkitys kuihtui. Tämän kehityksen voidaan nähdä vaikuttaneen
moniin linjauksiin, joita tehtiin Suomen kansallismuseon suunnittelun
alkuvaiheessa.
Amanuenssiksi valittu Johan Reinhold Aspelin oli koulutukseltaan
historioitsija. Hän oli jo opintovuosinaan tehnyt matkoja Ruotsiin, perehtynyt arkeologi Oscar Monteliuksen johdolla skandinaaviseen muinaistutkimukseen ja tullut vakuuttuneeksi omasta tehtävästään tutkia
Suomen suvun menneisyyttä arkeologian menetelmin. Tavoite liittyi
yleisemmin vallalla olleisiin nationalistisiin pyrkimyksiin, mutta Aspelinin näkemyksen mukaan kansallinen historia olisi nivottava osaksi
laajempaa suomalais-ugrilaista viitekehystä. Ajatus suomalaisten muinaisesta yhteydestä Uralin alueella sekä laajemmin Siperiassa ja Aasiassa asuviin kansoihin oli tullut esille jo kielitieteilijä M. A. Castrénin
tulkinnoissa 1840-luvulla, mutta Aspelinin omat Venäjän-matkat, arkeologiset kaivaukset ja kirjoitukset veivät tätä ajatusta monta harppausta
eteenpäin.4
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1870-luvun alkuvuosina suorittamiensa kaivausten yhteydessä Aspelinille oli muodostunut vankka käsitys siitä, että suomalaistutkijoilla
oli hallussaan suomalais-ugrilaista kulttuuripiiriä koskeva paras asiantuntemus ja kattavimmat aineistot. Siksi Aspelinin mielestä juuri Suomeen tuli perustaa suomalais-ugrilaisen kulttuurin keskusmuseo, jonka
johtoon hän tähtäsi itse. Koska yliopiston Historiallis-kansatieteellisen
museon kokoelmia pidettiin Suomen merkittävimpinä, museo tuntui
tarjoavan luontevan lähtökohdan Aspelinin laajemmille suunnitelmille.5 Suomalais-ugrilainen keskusmuseo merkitsi Aspelinille suomalaista
kansallismuseota – laajennetussa merkityksessä. Syyskuulta 1872 olevassa kirjeessään hän kertoi suurieleisesti aikovansa luoda yliopiston
Historiallis-kansatieteellisestä museosta Suomen kansallismuseon,
joka ei esittelisi yksinomaan Suomea, vaan koko suomalais-ugrilaisen
kansanheimon kulttuurioloja.6 Kuukautta myöhemmin professori G. Z.
Forsmanille kirjoittamassaan kirjeessä Aspelin esitti toiveen, että hänen
Venäjällä keräämänsä muinaisesineet voitaisiin tuoda yliopiston museoon Helsinkiin, josta tulisi ”sukumme muinaistutkinnon ja kansatieteen pesäpaikka”.7 Marraskuussa 1874 hän esitteli tätä museoideaansa
jo julkisesti, ensin Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kokouksessa ja
muutamaa päivää myöhemmin myös Morgonbladetin sivuilla. Hän korosti suomalaisten velvollisuutta koota ja esittää suomalais-ugrilaisen
sukunsa historia, ja siten lunastaa paikkansa ihmiskunnan historiassa.8
J. R. Aspelin siis rakensi ja esitteli museoideaansa varsin määrätietoisesti jo vuosia ennen varsinaista museotyötään. Tanskalaiselle morsiamelleen Anna Nielsenille Aspelin kirjoitti olevansa museohankkeen kärkenä ja vertasi itseään tanskalaiseen arkeologian uranuurtajaan ja Tanskan kansallismuseon perustamiseen määrätietoisesti vaikuttaneeseen
Christian Jürgensen Thomseniin.9 Koska Historiallis-kansatieteellinen
museo oli Aspelinin suunnitelmissa tärkeä lähtökohta, amanuenssin
virka tarjosi häntä houkuttelevan aseman ja tärkeän välitavoitteen laajempien visioiden edistämiseksi.10 Tultuaan kesällä 1875 valituksi työhön
Aspelin jatkoi keskusmuseon idean kehittelyä ja esittelyä. Hän pyrki
esimerkiksi perustamaan muinaisesineitä kerääviä ja niitä museolle toimittavia verkostoja Venäjällä.11 Vuonna 1876 hän esitteli Suomen Muinaismuistoyhdistykselle laajan suunnitelman nelivuotisesta arkeologikohti kansallista museota 111

sesta tutkimusohjelmasta, joka kartoittaisi koko Venäjän valtakunnan ja
keräisi suomalais-ugrilaista aineistoa suunniteltuun keskusmuseoon.12
Vaikka Aspelinin suunnitelmat olivat maantieteellisesti suurisuuntaisia, niiden kantavana ajatuksena oli erityisesti suomalais-ugrilaisen
kulttuuripiirin sijainnin määrittely ja sen tutkiminen. Keskeisenä ja
käytännöllisenä tavoitteena oli oppia tunnistamaan suomalais-ugrilaiset
muodot ja erottamaan ne slaavilaisista esineistä.13 Aspelinin määrätietoisesti edistämä ja laajasti popularisoima projekti ja museosuunnitelmat
muokkasivat mielenkiintoisesti suhdetta aiemmin vieraina ja aasialaisina pidettyihin kansoihin. Samalla ne siirsivät eksoottisen rajaa kauas
itään. Suomen suvun idean myötä monet maantieteellisesti kaukaiset
siperialaiset kansat saivat tarkat nimet, koordinaatit ja nivoutuivat osaksi
suomalaisten muinaisuutta. Vaikkei tämä siirto toki tehnyt siperialaiskansoista yhtäkkisesti läpeensä tuttuja ja epäeksoottisia, se osoitti uudella tavalla yhdistäviä tekijöitä aiemmin täysin vieraiksi pidettyihin kansoihin. Uusi painotus avasi siis ovia kauas Aasiaan, mutta veti toisaalta uusia tarkkoja rajoja suhteessa slaavilaisiin kansoihin ja pyrki todistamaan
suomalaisten erillisyyttä suhteessa venäläisiin. Vaikka vieraan ja tutun
välistä rajaa pystyttiin siirtämään entistä kauemmas Venäjän pohjoisten
osien osalta, uudelleenmäärittely ei koskenut myöskään Itä-Aasian kansoja, jotka pysyivät edelleen rajan eksoottisella puolella.
Käsitys suomalais-ugrilaisesta menneisyydestä tarjosi myös aiemmin
vallalla olleisiin teorioihin verrattuna valoisamman ja ylevämmän selityksen suomalaisten alkuperälle. Johann Friedrich Blumenbachin ja
Arthur de Gobineaun rotuteorioihin perustuneita spekulaatioita suomalaisten mongolialkuperästä oli esitetty 1850-luvulta alkaen – joskin Aira
Kemiläisen arvion mukaan suomalaiset itse suhtautuivat niihin melko
välinpitämättömästi ja kiihkottomasti.14 Mongoliteorioista poiketen suomalais-ugrilainen painotus sisälsi ajatuksen suomalaisten edistymisestä: muinaiset yhteydet idän paimentolaiskansoihin olivat todistettavissa
monin esinelöydöin, mutta ne osoittivat myös muutosta ja kehitystä suomalaisväestön keskuudessa. Timo Salminen on tutkimuksessaan pohtinut suomalais-ugrilaisen tutkimussuuntauksen imperialistisia kaikuja
todeten, että suomalaistutkijat – J. R. Aspelin kärkijoukoissaan – kokivat
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vien” sukulaiskansojen tutkimisen kansalliseksi velvollisuudekseen.15
Suomalais-ugrilaisen kansojen välillä nähtiin siis olevan omat hierarkiansa, mutta suomalaisille tarjoutui tässä selitysmallissa keskeinen ja
edistyksellinen rooli. Itäisten sukulaiskansojen alkukantaisuus ei siis
ollut piiloteltava ongelma, vaan pikemminkin omaa kehitystä osoittava
seikka.
J. R. Aspelinin mallissa kansojen sukulaisuus, yhteinen verenperintö sekä kielellinen ja kulttuurinen yhteys olivat keskeisiä asioita, jotka
määrittivät olennaisesti myös hänen visioimansa museon luonnetta ja
sisältöä. Sukulaisuuden korostamisen toinen puoli oli se, ettei millään
sukukansojen ulkopuolelle jäävällä nähty olevan roolia suomalaisten
historian selittämisessä eikä paikkaa tulevaisuuden museossa. Museota
koskevissa julkisissa kirjoituksissaan Aspelin ei maininnut suomalaisugrilaisten kokoelmien lisäksi minkään muiden kulttuurien esineistöä,
vaikka toki tiesi, että yliopiston museolla oli sellaista runsaasti hallussaan. Yksityiskirjeessään hän sitä vastoin otti suorasanaisemmin kantaa
asiaan:
Meidän tulee seurata muun maailman kehitystä [– –] kootaksemme suuren kokoelman suomalais-ugrilaisia muinaisjäänteitä ja
etnografisia esineitä sekä hyvän kirjaston. Siitä tulee suomalainen
kansallismuseo, joka osoittaa, mihin rakkaus kykenee. En usko,
että olisi oikein Thomsenin tavoin hajottaa voimansa koko maailman etnografiaan. Sitä paitsi rikkaammat maat voittavat aina Suomen yleisessä etnografiassa.16
Aspelinin käsityksen mukaan tulevan kansallismuseon resursseja oli
siis hyödytöntä venyttää kattamaan kaikkea: koko maailmaa ja kaukaisia
kansoja, joilla ei ollut selkeää yhteyttä suomalaisiin. Suomalaisten tulisi
huolehtia omasta historiastaan, mihin heillä oli parhaat edellytykset – ja
muiden omistaan. Kirjeessään Aspelin viittasi jälleen Tanskan kansallismuseon keskeiseen perustajahahmoon Christian Jürgensen Thomseniin, jonka työhön oli kuulunut Tanskan kuninkaallisiin kokoelmiin
vuosisatojen kuluessa päätyneiden laajojen, osin kaukaisista maista
tuotujen esineiden järjestäminen.17 Suomessa ei ollut yhtä laajoja ulkokohti kansallista museota 113

maisia kokoelmia, eikä Aspelinin mielestä olemassa olevan esineistön
täydentämiseen ollut selvästikään perusteita. Koko maapalloa koskevan
tiedon kartuttaminen ei ollut mielekästä, ja kokonaiskuvan muodostamisen vastuu jäi Aspelinin mukaan korkeintaan hänen mainitsemilleen
rikkaille maille, ehkä erityisesti Isolle-Britannialle ja Ranskalle.
Aspelin kirjoitti yllämainitun kirjeen elokuussa 1875 eli tultuaan juuri valituksi Historiallis-kansatieteellisen museon amanuenssiksi. Kansainvälisesti katsottuna aika olisi tällöin ollut otollinen myös laajemman
ulkomaisen kokoelman kartuttamiseen. Esimerkiksi monissa eurooppalaisissa museoissa koettu Egyptin historiaan kohdistuva voimakas
kiinnostus sai aikaan tieteellisen keruun aallon, mihin kytkeytyi myös
monia viihteellisiä aspekteja.18 Egyptomania havaittiin myös suomalaislehdistössä, jossa raportoitiin muun muassa Berliinin egyptiläisen museon erikoisuuksista sekä Kazanin yliopiston museon muumioista.19
Eurooppalaista ja venäläistä museokenttää hyvin tuntevan J. R. Aspelinin näkemyksen mukaan Suomessa ei kuitenkaan tullut lähteä mukaan
tällaisiin suuntiin.20
Toisaalta myöskään Aspelinin oma suunnitelma suomalais-ugrilaisesta keskusmuseosta ei saanut osakseen sellaista kannatusta, että sitä
olisi ryhdytty heti määrätietoisesti edistämään. Timo Salmisen tulkinnan
mukaan yleinen huomio keskittyi tässä vaiheessa erityisesti kotimaisen
muinaismuistohallinnon luomiseen. Arkeologian ollessa vielä yliopistollisesti vakiintumaton ala Aspelin jäi myös varsin yksin edustamaan sen
näkökulmaa.21 Hankkeen vastavoimaksi saattoi lisäksi nousta museon
uusi esimies, Topeliuksen seuraajaksi vuonna 1876 valittu Georg Zacharias Forsman ja hänen edustamansa aate, fennomania. Matti Klinge on
esittänyt, että Forsman (Yrjö-Koskinen) päätyi varsin kriittiseen asenteeseen suomalais-ugrilaista tutkimussuuntausta kohtaan.22 Tosin Forsman
ei muiden tehtäviensä vuoksi ollut käytännön museotyössä kovinkaan
näkyvä hahmo, mikä antoi Aspelinille tilaa toimia. Suomalais-ugrilainen
painotus sai osakseen kritiikkiä ja vastustusta myös monella muulla
suomalaisuuden asiaa edistävällä foorumilla, esimerkiksi Suomalaisen
Kirjallisuuden Seurassa.23 Myös svekomaanisessa hengessä edennyt Turun kaupunginmuseohanke pyrki tietoisesti erottautumaan Aspelinin
edustamasta suomalais-ugrilaisesta painotuksesta.24
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Vaikkei Aspelinin visioima suomalais-ugrilainen keskusmuseo toteutunut sellaisenaan, Aspelinin voidaan nähdä vaikuttaneen merkittävästi yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon toimintaan ja sen
tulevaisuuden linjauksiin. Muutokset koskivat museon tilajärjestelyjä,
näytteillepanoa ja luettelointisystematiikkaa. Aspelinin ja hänen tutkijakollegoidensa suorittamien kaivausten myötä Siperiasta tuodun esineistön määrä museolla lisääntyi.25 Kasvu ei alkuvaiheessa ollut määrällisesti niin huomattavaa, että olisi vielä edellyttänyt suuria tilajärjestelyjä
museolla, mutta niihin kuitenkin ryhdyttiin. Vaikkei esillä olleeseen,
vuonna 1872 valmistuneeseen näyttelyyn kohdistuneista muutoksista
ole säilynyt yksityiskohtaista tietoa, on oletettavaa, että Aspelin halusi korostaa juuri suomalais-ugrilaista yhteyttä ja tutkimusmatkoiltaan tuomia
uusia esineitä – mahdollisesti muun Euroopan ulkopuolisen aineiston
ja myös yksinomaan suomalaiseen esineistöön keskittyvän osaston kustannuksella. Aiemmasta näytteillepanosta vastannut K. E. F. Ignatius
koki Aspelinin aloitteesta tehdyt muutokset huomattaviksi ja paheksui
tapaa, jolla ne oli toteutettu. Kirjeessään Topeliukselle Ignatius kirjoitti,
että Aspelin oli tehnyt museolla muutoksia muilta kysymättä. Ignatius
pelkäsi konsistorin luulevan uutta näytteillepanoa hänen tekemäkseen.26
Muutokset koskivat myös museon luettelointisystematiikkaa. Vielä
samana vuonna 1875, jolloin Aspelin valittiin amanuenssiksi, valmistui
museolla edeltäneet vuodet työskennelleen F. I. Färlingin nimissä laadittu esineluettelo. Siinä esineet jaoteltiin vielä vallitsevan näytteillepanon
mukaisesti kotimaisiin ja ulkomaisiin, ja esimerkiksi virolaiset, inkerinmaalaiset ja tveriläiset esineet lukeutuivat ulkomaiseen ryhmään.27
Tämä kahtiajako muuttui 1870-luvun jälkimmäisellä puoliskolla siten,
että myös Siperiasta tuotu arkeologinen aineisto sijoitettiin suomalaiseksi tai suomalais-ugrilaiseksi nimettyyn kategoriaan. Aiemmin Aasiaa
edustaneet esineet kokivat siis merkittävän periaatteellisen siirtymän
osaksi suomalaisten muinaisuutta. Tullessaan siirretyiksi toiseen kategoriaan esineet myös ajoitettiin ensimmäistä kertaa eli sijoitettiin kuvaamaan suomalaisten historian varhaisvaiheita. Suomalais-ugrilaisen
esineistön ulkopuolelle jäävä muun maailman aineisto sen sijaan jäi
aiempaan tapaan kronologioiden ulkopuolelle eikä se siten muodostanut ajallisesti vertailtavissa olevaa kokonaisuutta. Tähän kokoelman
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osaan alettiin vähitellen viitata ulkomaisen sijaan yleisenä etnografisena
aineistona.28 Aiempi kahtiajako kotimaisiin ja ulkomaisiin kokoelmiin
muuntui siis suomalais-ugrilaisten ja yleisetnografisten kokoelmien
väliseen jaotteluun, mikä toimii edelleenkin Suomen kansallismuseon
ulkomaisten kansatieteellisten kokoelmien luetteloinnin perustana.29

J. R. Aspelin (keskellä) museon kotimaisen esihistorian kokoelmahuoneessa.
Kuva: Museovirasto, Kuvakokoelmat.
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J. R. Aspelinin edustama näkemys Siperian yhteyksien ja aineistojen erityisyydestä alkoi siis 1870-luvun kuluessa realisoitua monissa
Historiallis-kansatieteellisen museon käytännöissä. Samalla voimistui
ajatus muiden ulkomaisten kokoelmien epäolennaisuudesta. Suomalaisugrilaisen esineistön keruun voimistuessa ja systematisoituessa muu
ulkomainen esineistö karttui edelleen satunnaisesti esimerkiksi Kiinasta, ”Etelämeren saarilta” tai Haitilta tuoduin lahjoituksin,30 jotka alkoivat muuhun keruuseen verrattuna vaikuttaa entistä sirpaleisemmilta
ja epätieteellisemmiltä. Museon kartuntaraporteista ja esineluetteloista
voi huomata, että kokoelmia aikaisemmin määrällisesti hallinneet ja
läpi vuosikymmenien varsin tasaisina jatkuneet Euroopan ulkopuolisten
esineiden lahjoitukset kääntyivät selvään laskuun 1870–1880-lukujen
vaihteessa.31 Museoväen innoton suhtautuminen tällaisen aineiston kartuttamiseen ja määrätietoinen suuntautuminen toisenlaiseen keruuseen
oli epäilemättä keskeinen syy tähän.
Johan Reinhold Aspelin viipyi Historiallis-kansatieteellisen museon
amanuenssina ainoastaan kaksi ja puoli vuotta, sillä alkuvuodesta 1878
hänet nimitettiin juuri perustetun pohjoismaisen arkeologian ylimääräiseksi professoriksi. Vaikka Aspelinin amanuenssikausi jäi lyhyeksi,
hän oli ehtinyt panna vireille museota ja sen luonnetta uudella tavoin
määritteleviä prosesseja, jotka jatkuivat seuraavinakin vuosina. Aspelinin henkilökohtainen yhteys museoon ei myöskään katkennut, vaan
jatkui hyvinkin tiiviinä, sillä professuurin toimenkuvaan kuului museon intendenttinä toimiminen. Intendentin tehtävä oli uusi ja merkitsi
kaivatun lisäresurssin saamista museolle. Intendentin ominaisuudessa
Aspelin velvoitettiin jatkossakin järjestämään, panemaan näytteille ja
selostamaan kävijöille museon kokoelmia.32 Aspelin piti professuuriinsa
sisältyneet suomalais-ugrilaista arkeologiaa käsittelevät luentonsa museolla ja hyödynsi sen kokoelmia opetuksessaan.33 Jatkuvuutta edusti
lisäksi se, että J. R. Aspelinilta vapautuneeseen amanuenssin virkaan valittiin loppuvuodesta 1878 hänen nuorempi veljensä, taidehistorioitsija
Eliel Aspelin.34 Hän työskenteli museon palveluksessa yhdessä veljensä
kanssa yli vuosikymmenen ajan jatkaen pitkälti samoilla linjoilla. Myös
Eliel Aspelinin mukaan suomalaisten tuli kantaa kortensa kekoon yhteisen sivistyksen puolesta erityisesti omaan historiaansa keskittymällä.35
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Vaikka tällainen ajattelu oli vallinnut museolla jo pidempään, ulkomaisten kokoelmien heikkenevä merkitys alkoi realisoitua museon
näytteillepanossa varsinaisesti vasta siinä vaiheessa 1870–1880-luvuilla,
jolloin kokoelmien nopea karttuminen johti pahenevaan tilanahtauteen
Arppeanumissa. Kuten aiemmin todettu, Historiallis-kansatieteellinen
museo oli Arppeanumiin siirtyessään saanut yliopiston konsistorilta lupauksen tilajärjestelyissä menettämänsä salin palauttamisesta, ja tätä lupausta alettiin vaatia täytettäväksi vuonna 1878.36 J. R. Aspelin perusteli
lisätilojen tarvetta erityisesti arkeologisten kokoelmien uudelleenjärjestelyllä.37 Muun näyttelyn osalta hän totesi konsistorille hahmottelemassaan kirjelmässä sen antavan kuriositeettikabinettimaisen vaikutelman,
jota ei yliopiston edun vuoksi tullut enää ylläpitää:
[– –] hajallaan olevista maista tuodut etnografiset kuriositeetit
täytyy sysätä sivuun samalla kun systemaattisen tieteellisesti järjestetyille arkeologisille ja historiallisille kokoelmille myönnetään
kunniapaikka.38
Konsistori ei ottanut kantaa museonäyttelyn sisältöön tai esillepanoon,
mutta tuli kuitenkin mitä ilmeisimminkin vakuuttuneeksi muutostarpeesta. Konsistori nimittäin järjesti Arppeanumin pihanpuoleisen salin
museon käyttöön vuoden 1879 alusta lähtien. Tämä tilajärjestely johti
osaltaan siihen, että Taideteollisuusmuseo joutui siirtymään pois Arppeanumista.39 Sen vaiheisiin palataan vielä myöhemmin.
Uuden salin saaminen käynnisti Historiallis-kansatieteellisen museon näytteillepanoa ja tilajärjestelyjä koskeneen muutostyön. Suomalainen – ja siihen liittyen myös ugrilainen – esineistö päätettiin nyt sijoittaa
Aspelinin esityksen mukaan kronologisesti etenevästi museon kolmeen
ensimmäiseen huoneeseen. Uuteen neljänteen huoneeseen sijoitettiin
ulkomaiset kansatieteelliset kokoelmat, museohenkilökunnan työtila ja
kirjasto.40 Kotimaiselle esineistölle varattiin siis valtaosa museon tiloista,
ne siirrettiin museokierroksen alkuun ja niiden ajalliseen jäsentelyyn
kiinnitettiin entistä tarkempaa huomiota. Esihistoriaa esittelevään huoneeseen hankittiin uudet tammikaapit ja -vitriinit, kun taas ulkomainen kokoelma sai edelleen tyytyä vanhoihin huonekaluihin.41 Ulkomai118 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

nen osasto sinnitteli mukana tilaohjelmassa, mutta sen sijoittaminen
samaan tilaan henkilökunnan työtilan ja kirjaston kanssa kertoo siitä,
miten osasto saattoi tässä vaiheessa muuttua pikemminkin yleisöltä suljetuksi varastotilaksi kuin osaksi aktiivisesti kehitettävää näyttelyä.
Museon muutostöiden ollessa loppusuoralla marraskuussa 1879 se
joutui jo seuraavien tilajärjestelyjen kohteeksi. Arppeanumin alakerrassa sijainneen fysiikan laitoksen kasvanut tilantarve johti nimittäin
siihen, että yliopiston konsistori päätti luovuttaa Historiallis-kansatieteellisen museon hallussa olleet neljännen kerroksen eteläpäädyn tilat
fysiikan laitoksen käyttöön ja siirtää museon saman kerroksen pohjoispäädyn huoneisiin. Näissä tiloissa aikaisemmin olleet veistoskokoelma
ja piirustussalit siirrettiin kokonaan muihin rakennuksiin.42 Kun myös
Taideteollisuusmuseo oli juuri alkuvuodesta joutunut lähtemään Arppeanumista, rakennukseen muodostunut taide- ja kulttuurihistoriallisten kokoelmien keskittymä purkaantui tässä vaiheessa lopullisesti. Lausunnossaan konsistorille J. R. Aspelin kapinoi museon jatkuvaa siirtelyä
vastaan:
Usein on voinut tehdä sen huomion, että Historiallinen museo on
taakka yliopistolle. Jos näin on, voisi yliopisto mieluummin siirtää
sen suoraan valtiolle kuin tehdä kokoelmien hoito, luettelointi ja
hyödyntäminen opinnoissa mahdottomaksi jatkuvalla siirtelyllä
tilapäisiin tiloihin.43
Aspelin jatkoi kuvailemalla museon vuosittaista esinekartuntaa, sen nopeasti ahtaaksi käyviä tiloja sekä pullistelevia varastoja. Hän ennusti,
että mikäli perusteellisiin toimenpiteisiin ei nopeasti ryhdyttäisi, museo
joutuisi jo pian uuden näytteillepanon valmistuttua sulkemaan ovensa
kokonaan.44 Aspelinin peräänkuulutti museon tulevaisuutta koskevaa
laajaa kansallista keskustelua, mutta sen sijaan ratkaisu oli vielä tässä
vaiheessa toinen: museo siirrettiin konsistorin määräyksen mukaisesti
Arppeanumin ylimmän kerroksen pohjoispäätyyn.
Edessä olivat siis jälleen uudet tilasuunnitelmat, ja kesäkuukausina
1881 tapahtunut muutto.45 Vaikka konsistorissa oli todettu museon saavan suuremmat tilat,46 vaihtokauppa oli sille epäedullinen. Aikaisemkohti kansallista museota 119

man neljän huoneen sijaan huoneita oli nyt kuusi, mutta ne olivat pienempiä eivätkä alun perin näyttelytiloiksi suunniteltuja. Huoneiden sisustusta ja esineiden näytteillepanoa varten tehtiin jälleen suunnitelmia,
ja suunnitteluvaiheesta on säilynyt myös taidehistorioitsija Emil Nervanderin tekemiä huonekohtaisia piirroksia.47 Käytössä olleista kuudesta
huoneesta viisi varattiin kotimaisen esineistön kronologisesti etenevään
esittelyyn. Kuudes pieni nurkkahuone oli varattu kansatieteellisille kokoelmille ja museokirjastolle.48 Emil Nervanderin kyseistä huonetta koskevan piirrossuunnitelman perusteella vaikuttaisi, että kansatieteellisillä
kokoelmilla tarkoitettiin tässä yhteydessä yksinomaan kotimaisia esineitä. Huoneen seinille suunniteltiin aseteltavan muun muassa kanteleita,
riimukiviä ja rukkeja. Korkeiden kaappien päälle suunniteltiin sijoitettavan Suomen maakuntien asukkaita kuvaavia mallinukkeja – todennäköisesti kuvanveistäjä Carl Lenngreniltä aikoinaan tilatut.49 Sen sijaan
museon ytimen alun perin muodostaneet alaskalaisesineet ja -vaatteet,
kiinalaiset posliini- ja koriste-esineet sekä monet muut eri kulttuureita
esittelevät esineet olivat nyt ensi kertaa kokonaan poissa näytteillepanosta. Tämä oli looginen päätepiste sille pitkään jatkuneelle kehitykselle,
jonka kuluessa ulkomainen ja usein vieraaksi mielletty Euroopan ulkopuolisten kansojen esineistö oli menettänyt merkitystään kotimaisen
ja sukulaiskansojen esineistön rinnalla. Ratkaisuun vaikuttivat myös
skandinaavisten ja monien muiden eurooppalaisten museoiden näyttämä, kansalliseen menneisyyteen keskittyvä malli. Kaikesta huolimatta
ulkomaisen esineistön poistaminen museonäyttelystä oli myös radikaali
murros museon historiassa, ja sillä oli vaikutuksensa pitkälle eteenpäin.
Voimistuvan kansallismuseoaatteen lisäksi ulkomaisten kokoelmien
poissulkemiseen vaikutti epäilemättä museon ammattimaistuminen ja
tiukempi tieteellisyyden vaatimus. Tämä on havaittavissa esimerkiksi
K. E. F. Ignatiuksen ja J. R. Aspelinin nimissä allekirjoitetussa Suomen
Muinaismuistoyhdistyksen vetoomuksessa, joka julkaistiin lukuisissa
sanomalehdissä huhti–toukokuussa 1881. Helsingin Fabianinkadulla
oli tällöin avoinna Suomen Taideteollisuusyhdistyksen yhdessä Suomen
Käsityön Ystävien kanssa järjestämä Suomen ensimmäinen taideteollisuusnäyttely, jonka järjestelytoimikuntaan kuuluivat myös molemmat
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komaistakin taideteollisuudeksi määriteltyä esineistöä – mukana myös
huomattava määrä yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon
omistamia esineitä.51 Taideteollisuusnäyttely tuntui havahduttaneen
J. R. Aspelinin ja monet muut kansallismuseohankkeen parissa toimineet henkilöt huomaamaan, että kotimaista kulttuurihistoriallista esineistöä oli olemassa runsaasti, mutta museokokoelmissa esineitä oli
vielä niukasti. Aspelin tekikin konsistorille ehdotuksen ”kiinnostavien
ja arvokkaiden” esineiden ostamiseksi suoraan näyttelystä.52 Lehdistössä laajasti julkaistulla Aspelinin ja Ignatiuksen allekirjoituksilla varustetulla vetoomuksella pyrittiin herättämään vapaaehtoista keruutyötä
maakunnissa. Vetoomuksessa korostettiin, miten merkittävää olisi koota
Suomen kansan historia yhteen, mutta yhtä merkittävänä pidettiin sitä,
että menneisyys olisi mahdollisimman täydellinen ja tieteellisesti kestävä. Tätä varten tarvittiin suuria määriä esineitä, joiden pohjalta olisi
mahdollista rakentaa kronologisia sarjoja, havaita variaatioita, päätellä
levinneisyyttä ja tyypillisyyttä sekä todeta muutoksia. Mitä rikkaampi ja
moninaisempi kokoelma olisi, sitä tarkempi kuva sen perusteella olisi mahdollista piirtää. Vetoomuksessa todettiin, että yksittäinen esine
ilman sitä selittävää muiden esineiden viitekehystä olisi vain arvoton
kuriositeetti.53 Tämä tiivistyvä tieteellinen ajattelu näki esineet toisiinsa
tiukasti kytkeytyvinä kehityskaarien osina, joita ei voinut ymmärtää eikä
analysoida irrallisina.
Museon omistuksessa oleva ulkomainen esineistö muodosti tähän
käsitykseen sopimattoman kokonaisuuden. Esineiden yksittäisyys, erillisyys toisistaan sekä vähäinen määrä näyttäytyivät nyt epätieteellisyytenä,
mahdottomuutena kontekstualisoida esineitä ja muodostaa tieteellisti
kestäviä kehityskaaria. Vetoomuksessaan Ignatius ja Aspelin kuitenkin
esittivät, että suomalaisessa museossa tulisi olla sellaisia ulkomailta tuotuja tai tilattuja esineitä, joita oli säilytetty ja käytetty Suomessa ”kaukaisista ajoista” lähtien.54 Hyväksyttyjä olivat siis erityisesti sellaiset esineet
ja työkalut, joilla nähtiin olleen vaikutusta Suomessa omaksuttuihin
työskentelytapoihin tai esineiden muotokieleen. Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistö ei täyttänyt näitä kriteerejä, joten sen arvo oli
tässäkin mielessä marginaalinen. Vaikka vuoden 1881 taideteollisuusnäyttelyssä oli nähtävillä myös esimerkiksi japanilaisia ja kiinalaisia askohti kansallista museota 121

tioita,55 Ignatiuksen ja Aspelinin vetoomus ei sisältänyt ehdotusta niiden
hankkimiseksi.
Taideteollisuusnäyttelyn yhteydessä tehdyn vetoomuksen lisäksi kotimaisten kokoelmien kasvuun vaikutti kahta vuotta myöhemmin annettu
muinaismuistoasetus, joka velvoitti kansalaiset ilmoittamaan löytämistään muinaismuistoista.56 Historiallis-kansatieteellisen museon kasvavat
kotimaiset kokoelmat ja niiden myötä pahenevat tila- ja resurssiongelmat
jouduttivat epäilemättä päätöstä jättää ulkomainen esineistö näyttelyn
ulkopuolelle. Toisaalta ongelmat haittasivat merkittävästi myös suomalaiskokoelmien esillepanoa. Vuosia 1884–1887 koskevassa yliopiston rehtorin toimintakertomuksessa kerrottiin, että museon kokoelmat olivat
kasvaneet kyseisellä kolmivuotiskaudella niin paljon, että museo muistutti varastoa.57 Amanuenssi Eliel Aspelin kuvaili tilannetta seuraavasti:
[– –] kokoelmat ovat hämmentymäisillään sellaiseen sekasotkuun,
ett’ei siitä koskaan maailmassakaan voida selkoa ja järjestystä saada. Ei siinä kyllin, että kaikki vitriinit (lasikaapit) ovat täynnä, vaan
sen lisäksi ovat kaikki suljetutkin kaapit ja laatikot täpösen täynnä
kapineita, niin että uusille ei enää ole helppo löytää minkäänlaista
sijaa. Menneen vuoden lisäys on levitetty tilapäisesti tehdyille, noin
25 syltä pitkille pöydille, jotka taas ottavat tilan niin tarkoin, ett’ei
ainakaan kolmessa museon salissa kaksi ihmistä rinnakkain sovi
kulkemaan. Ja melkeinpä suurin osa kaikesta tästä on nyt luetteloon kirjoittamatta ja numeroimatta.58
Tilanahtaus johti radikaaliin lopputulokseen, sillä rehtorin toimintakertomus päätyi toteamaan, että varastoksi muuttunut museo oli täytynyt
sulkea yleisöltä.59 Tarkka sulkemisajankohta ei ilmene toimintakertomuksesta, mutta se tapahtui ilmeisesti vuonna 1886.60 Tämä noudatteli
J. R. Aspelinin aiempaa ennustusta siitä, että museo jouduttaisiin sulkemaan pian Arppeanumin pohjoispäätyyn siirtymisen jälkeen.61 Monien
muuttojen ja uudelleenjärjestelyjen vuoksi museo oli ollut jo edeltäneinä vuosina pitkiä aikoja suljettuna eikä sen olemassaolosta saati aukioloajoista löytynyt juurikaan mainintoja sanomalehdissä. Sulkemisen jälkeen sen kerrottiin olevan avoinna ”vain tutkijoille, pyynnöstä joillekin
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Museotyöntekijöiden huomio keskittyi 1880–1890-luvuilla erityisesti kotimaisen
esineistön järjestämiseen ja luettelointiin. Kuva: N. Salmi. Museovirasto, Kuvakokoelmat.

yksittäisille kiinnostuneille tai pienille oppilasryhmille museon hoitajan
tai jonkun sen virkamiehen johdolla”.62 Päätös museon sulkemisesta
ei koskenut yksinomaan yleisöä, vaan merkitsi myös museonäyttelyn
ylläpidon lopettamista. Seuraavina vuosina museosta otetut valokuvat
osoittavat, miten aikakausittain etenevien viiden näyttelyhuoneen kokonaisuus mureni, kun huoneita muutettiin vähä vähältä varastoiksi,
luettelointi- ja konservointitiloiksi.63
Samanaikaisesti Historiallis-kansatieteellisen museon ahdingon lisääntyessä otettiin askelia kokoelmien siirtämiseksi valtiolle. Niistä ensimmäiset oli otettu jo kesällä 1884, jolloin senaatti antoi julistuksen
Arkeologisen toimiston (Arkeologisk komission) eli Muinaistieteellisen
toimikunnan perustamiseksi. Sen tehtäväksi oli määritetty Suomen
muinaismuistoista ja mahdollisesta tulevasta keskus- tai kansallismuseosta huolehtiminen. Toimistoa johti valtionarkeologi, ja tähän uuteen
toimeen oli nimitetty J. R. Aspelin.64 Valtionarkeologin tehtäviin kuului
myös yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon hoitajana toimikohti kansallista museota 123

Eero Järnefeltin maalaus J. R. Aspelinista Historiallis-kansatieteellisen museon
tiloissa vuodelta 1894. Kuva: E. Laakso. Suomen kansallismuseo.
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minen,65 mikä oli siirtänyt kokoelmia koskevaa vastuuta pois yliopistolta
ja yhdistänyt ne aiempaa tiiviimmin ja virallisemmin valtiolliseen kansallismuseohankkeeseen. Aleksanterin yliopiston Suomen, Venäjän ja
Pohjoismaiden professori – vuodesta 1884 lähtien Ernst Gustaf Palmén
– toimi kuitenkin vielä seuraavat vuodet museon nimellisenä esimiehenä.66 Yliopisto- ja museoväki oli aktiivisesti Muinaistieteellisen toimikunnan perustamisen kannalla ja edisti Historiallis-kansatieteellisen
museon kokoelmien siirtoa sen alaisuuteen. Mikko Härön mukaan kannatuksen taustalla oli vahvistuva käsitys siitä, ettei koko maata koskeva
ja yhä enemmän resursseja vaativa antikvaarinen toiminta ollut ensisijaisesti yliopiston vaan valtion tehtävä.67
Muinaistieteellisen toimikunnan perustamisen myötä ajatus tulevasta Kansallismuseosta häilyi jo varsin konkreettisena näköpiirissä. Siitä
huolimatta Historiallis-kansatieteellisen museon tilaongelmat jatkuivat
ja pahenivat yhä tulevina vuosina, ja ulkomainen kokoelma sai vielä kerran antaa tilaa kotimaiselle esineistölle. Syksyllä 1887 museo sai nimittäin sitä tässä vaiheessa käytännössä hallinnoineen Muinaistieteellisen
toimikunnan luvalla ja rahoituksella vuokrata erillisen tilan ulkomaiselle
kansatieteelliselle kokoelmalleen.68 Asiaa selitettiin sillä, että kyseinen
kokoelma muodosti museon muista esineitä selkeästi erillisen kokonaisuutensa. Ulkomaisen kokoelman mainittiin täyttäneen tiukkaan varastoitunakin kaksi kokonaista museohuonetta, jotka toivottiin nyt saatavan
luettelointi- ja konservointityöhön.69 Ulkomainen esineistö koettiin siis
muista museokokoelmista irralliseksi osakseen, jonka siirto toisiin tiloihin tuntui luontevimmilta muuta kokonaisuutta rikkomatta. Kokoelman toisarvoisuudesta kertoo se, että juuri tämä osa haluttiin siirtää
ja suomalais-ugrilainen esineistö pitää helpommin saatavilla. Uudesta
tilasta puhuttiin annexina70 – lisätilana tai -siipenä – mutta käytännössä
kokoelma siirrettiin varastoon. Joulukuun 1887 alusta lähtien kokoelma
sijaitsi Unioninkatu 22:sta vuokratussa huoneistossa, mistä se siirrettiin
jo puolen vuoden kuluttua viereisen kiinteistön pohjakerroksen ja keväällä 1890 edelleen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastavalmistuneen rakennuksen tiloihin Hallituskadulle.71 Esineitä ei järjestetty näytteille missään näistä tiloista, vaan ne pysyivät pakattuina ja olivat siten
hankalasti myös tutkijoiden käytettävissä.
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Samana vuonna 1890 Historiallis-kansatieteellisen museon esimies,
professori E. G. Palmén kuvasi yliopiston konsistorille toimittamassaan
lausunnossa museon sen hetkistä tilaa. Hän totesi kokoelmien olevan
vielä yhteydessä yliopistoon, vaikka siirtymä valtiolle ja osaksi tulevaa
Kansallismuseota oli jo näköpiirissä. Hän ilmaisi luottamuksensa, että
yliopiston yhteydessä tehty työ kartuttaisi arvokasta kokemusta, jota
voitaisiin hyödyntää Suomen kansallismuseota organisoitaessa.72 Ulkomaisten kokoelmien näkökulmasta lausunnossa oli synkkää ironiaa. Ne
oli edeltäneinä vuosina poistettu museon näyttelystä ja siirretty lopulta
muista museokokoelmista erilleen varastoon. Tällä kehityskululla oli
merkityksensä myös Kansallismuseota suunnitellessa.
Susanna Pettersson on todennut kansalliskokoelman historiaa kuvaavassa artikkelissaan, miten kokoelmat edustivat alun perin museologisesti täysin toisenlaista maailmaa: ne oli kerätty palvelemaan yliopistollista opetusta.73 Sama kehityskulku koski myös yliopiston Historialliskansatieteellistä museota. Siihen kohdistuneet odotukset kansalliskokoelman kartuttajana, sen irrottaminen perinteisestä yliopistollisesta
yhteydestään ja sen integroiminen keskeiseksi osaksi tulevaa Kansallismuseota tapahtuivat vähittäin mutta määrätietoisesti. Museo muuttui
monialaisesta yliopistokokoelmasta kansallisen muistin luomisen ja säilyttämisen paikaksi, jonka huomio kohdistui pääsääntöisesti muuhun
kuin sen omia menneitä vaiheita kuvaaviin kokoelmiin.

kansallismuseon ensimmäinen tilaohjelma (1887)
kiteyttää aiemman kehityksen
Suomen kansallismuseoksi myöhemmin nimitetyn organisaation perustaminen sinetöityi lopullisesti vuonna 1893, jolloin yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon kokoelmat – sisältäen niihin jo aiemmin liitetyt Suomen Muinaismuistoyhdistyksen ja Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kokoelmat – sekä Suomen ylioppilasosakuntien kansatieteellisen
museon kokoelmat päätettiin yhdistää seuraavan vuoden alusta alkaen.74
Viimeiseksi mainittu museo oli syntynyt yliopiston ylioppilasosakunnissa 1870-luvulla virinneen, Ruotsin mallin mukaisen kansatieteellisen
keruuprojektin myötä. Suomen maakuntiin suuntautuneiden keruumatkojen tuloksena syntynyt kokoelma oli ollut esillä ylioppilasosakuntien
museossa vuodesta 1877 lähtien.75
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Nämä olemassa olevat museoyksiköt yhdistävä kokonaisuus nimettiin Valtion historialliseksi museoksi (Statens Historiska Museum) ja se
määrättiin Muinaistieteellisen toimikunnan alaisuuteen. Museohanke
voidaan nähdä osana laajempaa pyrkimystä perustaa kansallisia virastoja
ja niille omia rakennuksia Suomeen.76 Carl Axel Nordman on esittänyt,
että museohanke vältti tässä vaiheessa kansallismuseonimitystä, jonka
pelättiin olevan liian poliittinen ja provokatiivinen. J. R. Aspelinin tiedetään myös aavistelleen, että kansallisen museon kokoelmat voitaisiin
siirtää helposti muualle Venäjän valtakunnan sisällä.77 Kansallismuseon
nimitys otettiin virallisesti käyttöön vasta itsenäistyneessä Suomessa
vuonna 1917, mutta nimitystä käytettiin epävirallisesti jo 1800-luvun
lopulta lähtien.78
Vaikka vuoden 1893 museouudistus yhdisti aiemmin erilliset kokoelmat periaatteellisesti, ne jäivät vielä tässä vaiheessa entisiin sijoituspaikkoihinsa.79 Kokoelmien yhdistäminen ja valtiollistaminen merkitsi kuitenkin suurta askelta kohti kaikki kokoelmat majoittavaa uutta
museorakennusta. Euroopan ulkopuolisen esineistön näkökulmasta
yhdistäminen oli merkittävää erityisesti siksi, että suomalaista alkuperää oleva esineistö kasvoi ylioppilasosakuntien kokoelmien myötä noin
8400 numerolla.80 Mikko Härö on esittänyt, että eksoottiset esineet
menettivät tässä vaiheessa määrällisen valta-asemansa kotimaiselle
esineistölle.81 Kuten edellä tässä tutkimuksessa on todettu, ulkomaisen
ja kotimaisen kokoelman esinemääriin perustuva tasapaino oli tosiasiassa kääntynyt kotimaisen eduksi jo 1870-luvulla, mutta vuonna
1894 tapahtunut kokoelmien yhdistäminen merkitsi kuitenkin sitä,
että kotimaisia kokoelmia oli yhtäkkiä merkittävästi ulkomaisia
kokoelmia enemmän. Kansallismuseon perustamisvaihe sinetöi siten
pitkään jatkuneen kehityskulun, ja museorakennuksen suunnittelu
voitiin aloittaa tilanteessa, jossa kotimainen esineistö muodosti kokoelmien vankan määrällisen perustan.
Kokoelmien virallisesti yhdistyessä kansallismuseorakennuksen
suunnittelu oli jo hyvässä vauhdissa. Asian tärkeänä vauhdittajana ja
suunnannäyttäjänä voidaan pitää Historiallis-kansatieteellisen museon
amanuenssi Eliel Aspelinin vuonna 1887 julkaisemaa pamflettia, jonka
nimeksi oli annettu Suomalainen kansallismuseo. Asiasta, joka on päivän
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kysymykseksi tuleva.82 Pamfletti esitteli Aspelin edustaman museon hallussa olleiden kokoelmien silloista ahdinkoa ja vaati valtiollisia toimia
suomalaisen kansallismuseon perustamiseksi. Kirjoituksen on tulkittu
olleen keskeisessä roolissa museorakennusta koskeneen päätöksenteon
liikahtamiseksi eteenpäin.83 Jo samana vuonna museokysymys siirrettiin
nimittäin keisarin suostumuksella asiaa aiemmin käsitelleeltä yliopiston
konsistorilta senaatille, joka puolestaan pyysi Muinaistieteellistä toimikuntaa tekemään suunnitelman ”suomalaisen museon” tilaohjelmaksi
ja kustannusarvioksi. Toimikunnan alaisuuteen perustettiin suunnitelman tekoa varten erillinen komitea, johon kuuluivat valtionarkeologi
J. R. Aspelin, Historiallis-kansatieteellisen museon esimies professori
E. G. Palmén sekä Ylioppilasosakuntien kansatieteellisen museon intendentti Theodor Schvindt. Asiantuntija-apuna hyödynnettiin lisäksi
pamfletin kirjoittanutta Eliel Aspelinia sekä yleisten rakennusten ylihallituksen pääjohtajaa, arkkitehti Sebastian Gripenbergiä. Eliel Aspelinin
ja Gripenbergin nimissä laadittu ehdotus museo-ohjelmaksi valmistui
marraskuussa 1887.84
Eliel Aspelinin pamfletissaan muotoilemilla käsityksillä oli huomattava merkitys kansallismuseoidean ja museo-ohjelman muotoutumisessa.
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistön osalta kirjoituksessa on
huomattavissa selkeä sävy, joka toisti Eliel Aspelinin veljen J. R. Aspelinin jo pitkään esillä pitämiä näkemyksiä. Heti pamfletin alussa otettiin
kantaa ulkomaisten esineiden rooliin kansallisessa museossa. Tanskalaisen arkeologin J. J. A. Worsaaen kirjoituksiin vedoten Eliel Aspelin
kuvaili, miten joissain eurooppalaisissa museoissa oli nähty vaivaa myös
”epäklassisten eli raakalaiskansojen” muinaisuuden valaisemiseksi.85
Vaikka esinevertailu oli Aspelinin mielestä sinänsä hyödyllistä ja joskus välttämätöntäkin,86 tällaiseen vieraiden kansojen esittelyyn ei hänen
mielestään tulisi missään nimessä ryhtyä Suomessa:
Köyhä, syrjässä oleva maa, niinkuin Suomi onpi, ei voi edes ajatellakaan museoiden perustamista vieraiden maiden ja kansojen
muinaisesineiden kokoilemista ja säilyttämistä varten, sellaisten
nimittäin, jotka olisivat jotakuinkin täydellisiä ja tieteellisessä suhteessa tärkeämpiä. Sitä vastoin voimme me luoda museon, joka
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sisältää maallemme omituiset muinaisesineet ja kuvaa sen kulttuuria historiantakaisilta ajoilta nykyaikaan asti niin täydellisesti,
ett’ei mikään muu kansa siinä suhteessa – nimittäin suomalaisen
sivistyksen kuvaamisessa – likimainkaan voi meidän kanssamme
kilpailla. Tätä me emme ainoastaan voi tehdä, vaan olemme siihen velvoitetutkin niin hyvin omasta puolestamme kuin sivistyneen maailman vuoksi. Jos nimittäin tahtoo kuulua sivistyneiden
kansakuntien joukkoon, tulee välttämättömästi myöskin sitoutua
voimansa mukaan ottamaan osaa yleiseen kulttuurityöhön [– –]87
Eliel Aspelinin käsityksen mukaan tulevaan Kansallismuseoon oli siis
rakennettava mahdollisimman täydellinen ja yksityiskohtainen esitys
oman kansan menneisyydestä eikä lainkaan yritettävä kuvata muiden
maiden kehitystä. Veljensä tavoin hän näki, että ainoastaan suomalaisugrilaisella esineistöllä olisi erityistä merkitystä suomalaisen menneisyyden esittelyssä. Muut olemassa olevat ulkomaiset kokoelmat hän rajasi
kategorisesti Kansallismuseon ulkopuolelle.88 Yhdeksi esimerkikseen
hän otti yliopiston Raha- ja mitalikabinetin, jota oli hänen mukaansa
kartutettu yleisten numismatiikan periaatteiden mukaisesti – ei siitä
lähtökohdasta, että se valaisisi suomalaisten muinaisuutta. Siitä syystä
ainoastaan murto-osa kabinetin kokoelmista ansaitsi paikan suomalaisessa kansallismuseossa. Sama koski Aspelinin mukaan Historialliskansatieteellisen museon ulkomaista osastoa: ”Vieras on sekin kansallismuseolle”, hän kirjoitti.89
Aspelin pyrki pamfletissaan myös selventämään museon perustana
olevien kokoelmien laajuutta. Tässä yhteydessä hän jätti museon ulkomaiset esineet kokonaan pois laskuista, sillä niillä ei hänen mukaansa
ollut mitään tekemistä kansallisten kokoelmien kanssa.90 Kirjoituksesta
ei paljastu, minne ulkomaiset esineet olisivat Aspelinin mielestä tarkalleen ottaen kuuluneet. Muutoin hän edusti näkemystä, jonka mukaan
tulevaan kansallismuseorakennukseen ei tarvinnut mahduttaa kaikkea,
vaan se voisi pikemminkin koostua eri tavoin profiloituneiden museoiden ryhmästä. ”Arkeoloogillis-historialliset” kokoelmat muodostivat
Aspelinille ensisijaisen kokonaisuuden, josta ainakin taide ja kansatiede
voitaisiin erottaa.91
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Eliel Aspelinin vuoden 1887 pamfletin keskeinen juonne oli siis suomalaisuus. Ulkomaisen aineiston rooli parhaimmillaankin eli suomalais-ugrilaisen aineiston osalta oli sille alisteinen ja sitä selittävä. Kaikki
suomalaisuuteen liittymättömäksi tulkittu vieras ja ulkomainen aineisto sitä vastoin nähtiin tarpeettomaksi. Toisaalta muut maat ja niiden
asukkaat olivat kuitenkin tiiviisti Aspelinin kirjoituksessa läsnä – uuden
museon tulevina kävijöinä. Hän korosti, että oman kansallismuseon perustamisella suomalaiset voisivat osoittaa muille kansoille kuuluvansa
sivistyneihin kansakuntiin: ”kaikkina aikoina [olisi] muukalaisille todistettava meidän sivistysintomme.”92 Vieraiden kulttuurien edustajat
olisivat siis tervetulleita museovieraita ja heidän käyntinsä perustelisi
osaltaan tarvetta kotimaisen näyttelyn järjestämiselle.
Monet Aspelinin pamfletissaan esittämät ajatukset siirtyivät myöhemmin samana vuonna osaksi hänen yhdessä Sebastian Gribenbergin
kanssa laatimaansa Kansallismuseon ensimmäistä tilasuunnitelmaa.
Suunnitelmassa ehdotettiin palatsimaista rakennusta. Merkillepantavaa on, että Aspelinin pamfletissa historiallisia ja arkeologia kokoelmia
pienemmälle huomioille jääneet kansatieteelliset kokoelmat olivat nyt
niiden kanssa tasavertaisessa asemassa. Kunkin kolmen kokoelman esitettiin saavan rakennuksessa oman kerroksensa. Kansatieteen osaston
laskettiin itse asiassa tarvitsevan laajimmat tilat, noin 1500 neliömetriä,93
mikä määritti muidenkin kerrosten ja siten koko rakennuksen kokoa.
Aspelinin ja Gripenbergin laatimassa tilasuunnitelmassa todettiin,
että museolla oli kotimaisen esineistön lisäksi paljon ulkomaista alkuperää olevia esihistoriallista ja kansatieteellisiä esineitä. Suunnitelmassa ehdotettiin, että mikäli näitä ei voitu esitellä luontevasti kotimaisten
esineiden joukossa, ne tulisi sijoittaa varsinaisten museosalien rinnalla
kulkeviin valoisiin ja leveisiin käytävätiloihin.94 Suomalaisen esineistön rinnalle suunniteltiin siis rakennettavaksi kansainväliset vertailut
mahdollistava tilaratkaisu, jossa museovieras voisi halutessaan seurata
kehitystä sekä Suomessa että muualla. Gripenbergin tekemissä arkkitehtuurisuunnitelmissa ensimmäisen ja kolmannen kerroksen salien
vieressä kulkivatkin sivukäytävät.95
On kuitenkin huomattava, että Aspelinin ja Gripenbergin suunnitelmassa ulkomaisella esineistöllä tarkoitettiin suomalais-ugrilaista ai130 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

neistoa. Yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon hallussa olevien muiden ulkomaisten kokoelmien osalta lausunnossa otettiin hyvin
selkeä, Aspelinin aiempaa pamflettia myötäilevä kanta: niitä ei voinut
mitenkään sisällyttää suomalaisen museon osaksi. Esineiden mainittiin
edustavan kansoja, joilla ei ollut sukulaisuutta suomalaisiin, joten ne
olisivat kansallismuseohankkeelle täysin vieraita. Kyseisten kokoelmien
kuvailtiin olevan muita aineistoja vähemmän kattavia, äärimmäisen
hitaasti syntyneitä ja muodostaneen viime aikoina ”täydellisen vastakohdan” muille kokoelmille. Suunnitelmassa jätettiin kuitenkin avoimeksi se – ilmiselvästi epätodennäköisenä ja ei-suositeltavana pidetty
– mahdollisuus, että valtio kaikesta huolimatta haluaisi järjestää näille
kokoelmille tilat uudesta rakennuksesta. Tilasuunnitelman tekijöiden
Aspelinin ja Gripenbergin mielestä tässä tapauksessa olisi varmistuttava
siitä, että tilaa riittäisi myös kyseisen kokoelman täydentämiselle.96 Tilasuunnitelmasta välittyykin voimakkaasti se ajatus, että mikäli ulkomainen kansatiede päätettäisiin kaikesta huolimatta ottaa museon osaksi,
sitä tulisi täydentää monin tavoin. Tilalaskelmissa arvioitiin, että mikäli
kyseinen näytteillepano haluttaisiin toteuttaa, ulkomainen kokoelma
tarvitsisi noin 110 neliömetriä tilaa. Tämä oli varsin niukasti muiden
osastojen tilatarpeisiin verrattuna. Pienenkin tilan osoittaminen ulkomaisille kokoelmille nähtiin silti merkittävästi supistavan niitä mahdollisuuksia, joita rakennuksessa vielä vapaana olevat tilat voisivat tarjota
muille kokoelmille.97
Aspelinin ja Gripenbergin museosuunnitelmaan pyydettiin asiantuntijalausuntoja, ja asiaa käsiteltiin Muinaistieteellisen toimikunnan
kokouksissa vuosien 1887 ja 1888 vaihteessa. Suunnitelmaa kommentoinut professori C. G. Estlander ehdotti muutoksia, jotka korostaisivat
rakennuksen kansallista merkittävyyttä. Hän otti myös kantaa museon
sisältöön korostaen, ettei suomalaista museota tullut ymmärtää niin
suppeasti, että ulkomainen esineistö suljettaisiin kokonaisuudessaan
sen ulkopuolelle. Hän näki tarpeelliseksi hankkia ja esitellä sellaisia ulkomaisia esineitä, jotka auttaisivat ymmärtämään suomalaisesineistön
muotoja ja niiden saamia vaikutteita. Suomalais-ugrilaisten vaikutteiden
sijaan Estlander näki erityisen tärkeiksi ruotsalaiset ja saksalaiset esineet.98 Kuten jo aiemmin todettu Taideteollisuusmuseon perustamista
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koskevassa osiossa, ulkomaisten vaikutteiden tietoinen etsiminen ja niiden tunnustaminen oli ollut Estlanderin toiminnalle tunnusomaista.
Estlander edusti käsitystä, jonka mukaan suomalaisten uudempi historia ja kulttuurikontaktit Skandinaviaan ja läntiseen Eurooppaan olivat
muinaisia suku- ja kieliyhteyksiä merkityksellisempiä.99
Estlander ei ottanut lausunnossaan kantaa Euroopan ulkopuolisen
aineiston asemaan, eikä sille löytynyt juuri muitakaan puolestapuhujia.
Suunniteltuja tilajärjestelyitä osaltaan arvioinut Historiallis-kansatieteellisen museon esimies professori E. G. Palmén viittasi omassa lausunnossaan siihen, että ulkomaisia kansatieteellisiä esineitä saatettaisiin
kuitenkin nähdä museossa. Kokoelma voitaisiin hänen mukaansa ”tarpeen mukaan” laittaa näytteille siihen kerrokseen, missä vapaata tilaa
olisi eniten. Palmén piti myös arkkitehti Gripenbergin suunnitelmia
esinevertailut mahdollistavista sivukäytävistä kiinnostavina, mutta näki
niiden vaativan enemmän tiloja ja varoja kuin mitä valtio saattoi antaa.100 Vaikka Palménin kommentit viestittivät periaatteellista kiinnostusta ulkomaisen aineiston sisällyttämiseen, käytännössä tilat ja resurssit riittivät hänen mukaansa vain kotimaisten esineiden esittelyyn.
Muinaistieteellinen toimikunta välitti tilaohjelman sitä koskevine
kommentteineen senaatille huhtikuussa 1888, ja seuraavat vuodet kuluivat lähinnä tonttikysymyksiä ratkoessa. Gripenbergin suunnittelemaa
museopalatsia sovitettiin ja mukautettiin vuoroin Siltavuoreen, Tähtitorninmäelle, rautatientorille ja lopulta Tunturilaakson tontille Töölöön.101
Ennen rakennusvaiheen alkua kansallismuseosuunnitelma joutui kuitenkin uudelleenarvioinnin ja radikaalien muutosehdotusten kohteeksi,
joiden vuoksi alkuperäinen suunnitelma jäi toteutumatta. Museon seuraaviin suunnitteluvaiheisiin palataan vähän myöhemmin.
Kansallismuseon toteuttamatta jääneen ensimmäisen tilaohjelman
voi nähdä kiteyttäneen monia jo 1870-luvulta lähtien vahvistuneita käsityksiä. Yleiseurooppalainen kehitys kansallismuseoiden perustamiseksi
ja museoiden sisällöllinen painottuminen erityisesti oman kansan ja
kansallisvaltion historialliseen kehityksen esittelyyn vaikuttivat siihen
Suomessakin voimistuvaan käsitykseen, ettei muun maailman esittelyllä
ollut sijaa Kansallismuseossa. Vieraita, maantieteellisesti kaukaisia kansoja ei enää tarvittu rajaamaan tai suhteuttamaan omaa menneisyyttä,
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vaan suomalaisen kansan historiaa alettiin kertoa rohkeasti itsenäisenä
ja omaehtoisena, omien lähtökohtiensa ja oman kronologiansa varaan
rakentuvana tarinana.
Suomalais-ugrilaisten juurten etsiminen ja korostaminen tekivät
kuitenkin Suomen kansallismuseohankkeesta ainutlaatuisen eurooppalaisessa viitekehyksessä. Ainoana samansuuntaisena esimerkkinä voidaan mainita Unkarin kansallismuseo Budapestissa, jossa kiinnostus
suomalais-ugrilaisuuteen heräsi kuitenkin huomattavasti Suomea myöhemmin.102 Suomalais-ugrilaisen menneisyyden korostaminen näyttäytyi Kansallismuseon ensimmäisessä tilasuunnitelmassa vahvana liittäen
suomalaiset osaksi maantieteellisesti laajalle levittynyttä, mutta etnisesti
tarkasti määriteltyä kansaa. Kiinnostus suomalaisen suvun muinaisiin
Aasian-yhteyksiin siirsi perinteisiä eksoottisuuden rajoja kauas itään ja
teki monista aiemmin vieraina pidetyistä kansoista suomalaisten lähisukulaisia. Toisaalta sukulaisuuden korostaminen terävöitti eroa niihin
kansoihin, joihin sukulaisuussuhdetta ei ollut työntäen niiden esineellisen kulttuurin Suomelle ja Suomen kansallismuseolle merkityksettömänä syrjään. ”Vierasheimoisten” käsite esiintyi tutkitussa aineistossa
ensimmäisen kerran vasta vuonna 1904,103 mutta juuri tällaisesta oman
ja vieraiden heimojen tai kansojen välisestä erottelusta oli ollut kyse jo
edeltäneinä vuosikymmeninä. Vieraiksi ja erillisiksi koettujen esinekokoelmien marginalisoitumiseen vaikuttivat myös tieteellistyvät, aineistojen kattavuutta ja täydellisyyttä korostavat keruuprojektit, jotka saivat
aiemmat kokoelmat näyttämään vain fragmentaarisilta kuriositeettikabineteilta.

Ristiriidan idut: käänne kohti eksoottista
linjanmuutos: afrikkalainen esinekokoelma ostetaan
museolle
Suomen kansallismuseon perustamista ajaneen piirin pyrkimykset
suunnata museon ja kokoelmien painopistettä kohti suomalaista menneisyyttä ja samalla siirtää Euroopan ulkopuolisten kansojen kokoelmia
syrjään vaikuttivat pitkään erittäin määrätietoisilta. Hankkeen pitkitkohti kansallista museota 133

tyessä siihen liittyi kuitenkin myös uudenlaisia sävyjä, jotka tuntuivat
kyseenalaistavan aikaisempia linjauksia. Tässä luvussa käsitellään näitä
ristiriidan ituja ja niiden vaikutuksia museorakennuksen seuraavaan
suunnitteluvaiheeseen.
Ensimmäinen ristiriidan siemen istutettiin vuonna 1891, jolloin Historiallis-kansatieteellinen museo osti lähetystyöntekijä Martti Rautasen
laajan afrikkalaisen esinekokoelman – ja sijoitti sen muiden ulkomaisten kokoelmien tavoin suoraan varastoon. Suomen Lähetysseuran palveluksessa työskennellyt Martti Rautanen oli ollut mukana perustamassa
seuran ensimmäistä ulkomaan työkenttää Lounais-Afrikan Ambomaalle
vuodesta 1868 lähtien. Kesäkuussa 1891 hän saapui perheineen Suomeen ja viipyi noin vuoden ennen paluutaan takaisin Ambomaalle. Afrikassa yhtäjaksoisesti viettämänsä yli kahden vuosikymmenen aikana
Rautasesta oli kehittynyt tarmokas paikallisten kulttuurien ja kielten
tuntija ja tallentaja, ja Suomeen tuotavaksi oli pakattu laaja kokoelma
kasveja, mineraalinäytteitä sekä kansatieteellistä esineistöä. Rautasen
voidaan nähdä keruutoiminnallaan lukeutuneen osaksi laajempaa lähetystyöntekijöiden ja tiedemiesten välisen yhteydenpidon perinnettä.
Patrick Harries on tutkimuksessaan kuvannut, miten kristillisen lähetystyön laajetessa 1800-luvulla lähetystyöntekijät omaksuivat usein kenttätyöntekijöiden roolin ja toimittivat aineistoa muotoaan hakevien uusien
tieteenalojen, erityisesti antropologian ja kansatieteen käyttöön.104 Rautasen kohdalla sysäyksen tieteellisesti orientoituneeseen keruutyöhön
oli antanut erityisesti vuonna 1885 tapahtunut kohtaaminen LounaisAfrikassa tutkimustaan tehneen sveitsiläisen kasvitieteilijä Hans Schinzin kanssa.105
Rautasella ei ollut aiempia kontakteja suomalaisiin ylipistopiireihin,
mutta kotimaassa vieraillessan hän pyrki määrätietoisesti esittelemään
afrikkalaisia kokoelmiaan eri alojen tutkijoille ja tieteellisille seuroille.
Syyskuussa 1891 hän esitelmöi ja esitteli samalla esinekokoelmiaan
Suomen maantieteellisen yhdistyksen kokousväelle.106 Paikalla oli myös
Uuden Suomettaren toimittaja, joka kertoi Rautasen panneen näytteille ”huwittawan kokoelman Owambon asukasten käyttämiä työkaluja,
aseita ja koristuksia”. Toimittajan mukaan Rautanen oli kuvaillut, miten
esineet oli valmistettu ja miten niitä käytettiin. Hän jatkoi mainitsemal134 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

la, että Rautasen asunnossa Metsästäjänkadulla107 oli ostettavissa joukko kaksoiskappaleita.108 Kyseessä oli Rautasen kotiinsa järjestämä pieni
näyttely – tai afrikkalainen museo, kuten Rautanen sitä itse nimitti.109
Uuden Suomettaren kirjoitus mainitsi, että Rautasen kotona olevat esineet olivat ”erittäin sopiwat” kansatieteellisiin kokoelmiin, ja lehtitiedon
mukaan erääseen helsinkiläiseen kouluun olikin jo hankittu esineitä
Rautaselta.110
Rautasen seuraava tieteellinen kontakti oli historian professori ja
Historiallis-kansatieteellisen museon esimies E. G. Palmén,111 jonka
hän kutsui varta vasten tutustumaan kotinäyttelyynsä. Palménin kutsumiselle oli hyvin konkreettinen syy, sillä Rautanen tarjosi kokoelmansa
kansatieteellisiä esineitä Palménin isännöimän museon lunastettaviksi.
Rautanen kirjoitti päiväkirjassaan Palménin olleen esineistöstä hyvin
vaikuttunut ja pyytäneen Rautasta laatimaan esineluettelon hintatietoineen.112 Palménin kehotuksesta kokoelmaan tutustui myös suomalaisugrilaisen kansatieteen dosentti – ja museon tuleva intendentti – Axel
Olai Heikel, jota kokoelma Rautasen arvion mukaan myös miellytti.113
Kotinäyttelyssä kävi lisäksi yliopiston suomen kielen lehtori Paavo Cajander, joka puolestaan suositteli yhteydenottoa sanskritin ja vertailevan kielentutkimuksen professori Otto Donneriin – kuten tapahtuikin.114
Loppuvuoden 1891 aikana Rautanen tapasi siis useita eri tieteenaloja
edustavia tutkijoita ja esitteli heille kokoelmiaan.
Yliopistoväen lisäksi kotinäyttelyn kävijöiden joukossa oli Rautasen
perhetuttuja sekä Lähetysseuran ja helsinkiläisten seurakuntien henkilökuntaa.115 On myös mahdollista, että Uuden Suomettaren artikkelissa
ilmoitettu Rautasen perheen kotiosoite houkutteli paikalle joitain uteliaita vieraita. Kaiken kaikkiaan kotinäyttelyn kävijäkunta lienee kuitenkin jäänyt melko rajalliseksi. Esillä ollut kokoelma oli Suomen oloissa
erittäin poikkeuksellinen, mutta yksityisasuntoon sijoitettu näyttely oli
luonteeltaan epävirallinen eikä se missään vaiheessa tullut laajemman
yleisön tietoisuuteen. Lisäksi kokoelma oli järjestettynä vain muutaman
kuukauden, mistä ajasta Rautanen oli itse sairaana useita viikkoja.116
Professori Palménille tehty tarjous lounaisafrikkalaisten esineiden lunastamiseksi osui kiinnostavaan ajankohtaan. Kuten todettu, yliopiston
Historiallis-kansatieteellinen museo oli tässä vaiheessa suljettu yleisöltä
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ja sen ulkomaiset kokoelmat oli siirretty pois museosta Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran talosta vuokrattuihin varastotiloihin. Ulkomaista
kansatieteellistä aineistoa pidettiin tulevalle Kansallismuseolle vieraana
eikä sillä näyttänyt olevan roolia uudessa museossa. Museolle tulleiden
ulkomaisten esineiden lahjoitusten määrä oli ollut pitkään laskusuunnassa. Afrikkalaiskokoelman lunastus – vieläpä rahallista korvausta
vastaan – ei siis ollut mitenkään odotettavissa oleva vaihtoehto, mutta
Palmén kuitenkin kallistui puoltamaan sitä.
Niukoilla resursseilla toimineella museolla ei ollut hankintaan tarvittavia varoja, vaan ylimääräistä rahaa anottiin ja saatiin joulukuussa
1891 yliopiston konsistorilta. Professori Palmén toimitti konsistorin kokoukseen hankinnan tärkeyttä perustelleen lausunnon. Ensinnäkin hän
vetosi kokoelman tieteelliseen arvoon korostaen, että se oli täydellinen ja
toi nähtäville eurooppalaisille miltei kokonaan tuntemattoman kansan
elinolosuhteita ja materiaalisen kulttuurin tilaa. Palmén viittasi museon
aikaisempien kokoelmien kuriositeettimaisuuteen ja korosti Rautasen
koelman välittämän systemaattisuuden olevan museolle ja kansatieteen
tutkimukselle erityisen tärkeää. Palménin toinen keskeinen argumentti
kokoelman hankinnan puolesta oli se, että se tarjosi kiinnostavia vertailukohtia esihistoriallisen kansan katsantokantoihin.117 E. G. Palménin
esittämät kommentit ovat liitettävissä yleisemmin hänen kehitysoppiin
perustuviin käsityksiinsä. Yhdessä veljensä, eläintieteilijä J. A. Palménin, kanssa hän edusti Suomessa uutta, darwinismin kulttuurisiin sovellutuksiin ja positivismiin pohjautuvaa tieteellistä tutkimusotetta.118
Yliopiston museon esimiehen näkökulmasta Martti Rautasen esineistö ei ollut ensisijaisesti lähetystyöntekijän kokoelma, vaan sillä nähtiin
olevan voimaa todistaa ja havainnollistaa kansojen kehitysvaiheita ja
evoluutiota. Itse asiassa Rautasen henkilö ei pysynyt pitkään merkityksellisenä kokoelman määrittäjänä. Runsasta vuotta myöhemmin kirjoitetussa museon toimintakertomuksessa esineistön kerääjäksi nimettiin
virheellisesti lähetyssaarnaaja A. Rantanen.119
E. G. Palmén kommentoi joulukuun 1891 lausunnossaan vielä kokoelman hintaa. Hän kertoi tutustuneensa tarjottuun runsaan sadan esineen kokoelmaan omakohtaisesti ja pitävänsä siitä pyydettyä 533 markan
kokonaissummaa sopivana. Osan esineistä hän kertoi olevan sellaisia,
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joita oli vain harvoin ostettavissa.120 Konsistori myöntyi lisärahoitukseen
ja päätti myös samassa yhteydessä ostaa dosentti A. O. Heikeliltä Siperiassa ja Mongoliassa otettujen 400 valokuvan kokoelman vielä huomattavasti suuremmalla 800 markan summalla.121 Nämä olivat museolle
erittäin poikkeuksellisia ja kalliita hankintoja. Lähivuosina oli tehty vain
muutamia ostoja, joiden hinnat vaihtelivat muutamasta markasta noin
sataan markkaan.122
Rautasen kokoelma toimitettiin Historiallis-kansatieteelliseen museoon maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1892.123 Samassa yhteydessä
esineiden kanssa Rautanen luovutti niitä koskevan luettelon – Selityksiä
ndongalaisille etnografisille esineille – jonka hän oli laatinut professori
E. G. Palménin kehotuksesta.124 Luettelo osoittaa Rautasen laajaa perehtyneisyyttä. Kuvauksissa luonnehditaan monipuolisesti esineiden alkuperää, niiden valmistusta, merkitystä ja käyttötarkoitusta. Kuvaukset
sisältävät myös esineiden tyypillisyyteen tai harvinaisuuteen, arvoon
ja sosiaaliseen statukseen liittyvää yksityiskohtaista tietoa. Luettelo korostikin Rautasen kokoelman erityisyyttä verrattuna suurimpaan osaan
Historiallis-kansatieteelliseen museon ulkomaista aineistoa: afrikkalaisesineiden ympärille piirtyi rikas ja elävä kulttuurikonteksti.
Rautasen luettelo sisältää tiedot 127 esineestä.125 On varsin todennäköistä, että tämä määrä kattoi valtaosan Rautasen Suomeen tuomasta
kansatieteellisestä materiaalista eli kokoelma siirtyi varsin ehjänä kokonaisuutena yliopiston museolle. Sinällään Rautasen aineistot hajosivat Suomessa useampaan osaan. Suomen maantieteellinen yhdistys oli
tehnyt päätöksen Rautasen kasvikokoelman hankkimisesta 200 markalla jo marraskuun lopussa.126 Rautanen oli lisäksi lahjoittanut yhdistykselle muutamia mineraalinäytteitä.127 Kuten jo aiemmin mainittiin,
joitain Rautasen tuomia kansatieteellisiä esineitä hankittiin luultavasti
kouluihin tai niitä jäi sukulaisten ja ystävien haltuun. On myös mahdollista, että muutamia esineitä päätyi Suomen Lähetysseuran kokoelmiin.128 Joitain esineitä jäi vielä myynnin jälkeen Rautaselle itselleen.
Hän mainitsi nimittäin päiväkirjassaan, että matkustaessaan Pietariin
huhtikuussa 1892 tullivirkailijat tutkivat uteliaina hänen ondongalaisia
tavaroitaan.129 Toukokuussa hän kertoi puolestaan esitelleensä kansatieteellisiä esineitään innostuneille kuulijoille Tampereen rukoushuoneelkohti kansallista museota 137

la.130 Kiertävä saarnatyö oli kotimaassa vieraileville lähetystyöntekijöille
tyypillistä, ja on täysin mahdollista, että Rautanen tai muut Lounais-Afrikasta Suomeen palanneet lähetit olivat hyödyntäneet afrikkalaista esineistöä kiinnostuksen ja keskusteluiden herättelijänä jo aiemmissakin
samanlaisissa tilaisuuksissa.131 Vielä erikoisempiin esiteltäviin asioihin
oli lukeutunut vuonna 1888 Afrikasta palaavien työntekijöiden mukana
Suomeen tuotu afrikkalaistyttö Rosa Emilia Clay, jota kuljetettiin ja esiteltiin hengellisissä tilaisuuksissa.132 Tällainen kaukaisista maista tulleita
ihmisiä viihteellistävä toiminta oli Euroopassa yleistä, mutta Suomessa
poikkeuksellista.
Se, että Martti Rautanen myi esinekokoelmansa yliopiston museolle
eikä esimerkiksi luovuttanut sitä työnantajalleen Suomen Lähetysseuralle oli hänelle itselleen ilmeisen mutkaton ratkaisu. Kuten on jo todettu,
Lähetysseuran hallussa oli ollut sen työntekijöiden Afrikasta tuomia esineitä 1870-luvun alkupuolelta lähtien, mutta niiden säilytys ja esittely oli
täysin organisoimatonta. Rautanen edusti lähetystyötekijöiden piirissä
uudenlaista, tieteelliseen vakuuttavuuteen pyrkivää keräilijää, joka ymmärsi kokoelmansa arvon ja halusi taata sille asiantuntevan sijoituspaikan. Yliopiston Historiallis-kansatieteellinen museo tarjosi Lähetysseuraa vakiintuneemman ja tieteellisemmältä vaikuttaneen säilytyspaikan
esineille. Merkityksensä saattoi olla lisäksi niillä seikoilla, että Rautanen
oli ollut tyytymätön seuran toimintaan ja että yliopiston museo pystyi
maksamaan esineistä rahallisen korvauksen. Rautasen keruuprojekti
oli ollut leimallisesti hänen oma, Lähetysseuran toiminnasta erillinen
harrastuksensa, jonka eräänä tarkoituksena oli ehkä alun perinkin ollut
rahoittaa perheen oleskelua kotimaassa.
Historiallis-kansatieteellisen museon näkökulmasta hankinta oli
poikkeuksellinen ja vaikuttaa olleen ainakin näennäisesti ristiriidassa
museossa pitkään vallinneen suomalais-ugrilaisen painotuksen kanssa.
Afrikkalaiskokoelman lunastus paljastaa kuitenkin tilanteen avoimuuden yllättäviltäkin tuntuneille muutoksille. Se tuntuu myös korostavan
aivan erityisesti museon esimiehen, professori E. G. Palménin yleisestä
linjasta poikkeavaa mielipidettä ja hänen vahvaa rooliaan tämän yksittäisen, tieteellisenä pitämänään hankinnan puolestapuhujana. Vaikka
Rautasen kokoelman lunastusta voi aikaisempien vuosien kehityksen
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näkökulmasta pitää ristiriitaisena yksittäistapauksena, se sai kuitenkin
lähivuosina jatkoa.

antellin valtuuskunta ja eksoottisen uusi arvo
Kansallismuseohanke koki yllättävän käänteen samaisena vuonna 1893,
jolloin Valtion historiallinen museo syntyi Historiallis-kansatieteellisen
museon ja ylioppilasosakuntien kokoelmien yhdistyessä. Tällöin Suomeen kantautui nimittäin tieto lääketieteen lisensiaatti Herman Frithiolf Antellin kuolemasta Pariisissa. Antell oli ollut isältään saamansa
suuren perinnön turvin elävä, Pariisiin kotiutunut numismatiikan tuntija, keräilijä ja mesenaatti, jonka keräilyharrastus ulottui myös taiteeseen, käsikirjoituksiin, aseisiin, muinaismuistoihin ja kansatieteelliseen
esineistöön. Antell jätti jälkeensä testamentin, jossa hän lahjoitti kaikki
kokoelmansa sekä miljoona markkaa kultarahoina Suomen säätyjen hoidettavaksi. Testamentti määräsi kokoelmat liitettäväksi Suomen kansallismuseoon, mikäli sellainen olisi jo olemassa tai perustukseksi tulevalle museolle. Testamentatun rahan vuosittaiset korkotuotot puolestaan
määrättiin käytettäväksi museokokoelmien kartuttamiseen.133 Kuten
Mikko Härö esittää, lahjoitus pakotti museota ajaneet tahot pohtimaan
entistä määrätietoisemmin tulevan Kansallismuseon luonnetta sekä keinoja sen toteuttamiseksi.134
Antellin testamentilla oli seuraavina vuosikymmeninä mullistava
merkitys tulevan Kansallismuseon kokoelmien kartuttamisessa. Pekka
Sarvaan arvion mukaan ”miltei kaikki vähänkin merkittävä taide- ja kulttuurihistoriallinen aineisto”, jota voitiin hankkia Ateneumiin ja Kansallismuseoon perustui juuri Antellin lahjoitusvaroihin.135 Äkillisesti muuttunut taloudellinen tilanne mahdollisti laajat hankinnat mutta muutti
myös aiempaa hankintapolitiikkaa. Seuraavassa käsitellään sitä, miten
Euroopan ulkopuolisten esinekulttuurien ostot moninkertaistuivat, ja
miten esineistön kasvu aiheutti samalla uudenlaista painetta niiden sisällyttämiseksi museosuunnitelmiin.
H. F. Antellin itse keräämä kokoelma saapui Suomeen jo pian tämän
kuoleman jälkeen. Sen sisältämät arkeologiset, etnografiset ja taideteolliset kokoelmat sijoitettiin aluksi Taideteollisuusyhdistyksen museoon,
joka sijaitsi tässä vaiheessa muutamaa vuotta aiemmin valmistuneessa
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Ateneumissa. Vuonna 1897 valtiopäiville tehdyn selvityksen mukaan
ainakin osa näistä esineistä oli tällöin myös näytteillä museossa.136 Taideteollisuusmuseon intendentti, taidehistorioitsija Ernst Nordström sai
tehtäväkseen inventoida kokoelmat.137
Antell oli elinaikanaan matkustellut laajasti ympäri maailmaa ja hänen tiedetään hankkineen esimerkiksi japanilaisten esineiden kokoelman.138 Vuodelta 1897 olevan selvityksen mukaan Suomeen tuotu kokoelma sisälsi yhteensä 132 numeroa kiinalaisia, japanilaisia ja intialaisia
esineitä ja 78 numeroa egyptiläisiä esineitä. Lisäksi se sisälsi H. F. Antellin tutkimusmatkailija Gustaf Nordenskiöldiltä vuonna 1892 ostaman
581 numeron kokoelman.139 Nordenskiöld oli kerännyt kokoelmansa
Mesa Verden kanjonien rinteiden muinaisraunioista Coloradon osavaltiossa edellisenä vuonna.140 Aasialainen ja pohjoisafrikkalainen esineistö
oli Antellin omilla matkoillaan keräämää.141 Vuonna 1889 Antellin Pariisissa tavannut ruukinpatruuna Anders Ramsay kirjoitti muistelmissaan
Antellin suunnitelleen matkaa Egyptiin tarkoituksenaan ostaa ”vanha
prinsessa” eli muumio.142 Sellaista ei Antellin kuollessa hänen kokoelmiin tiettävästi kuulunut. Antellin itse hankkimat kokoelmat olivat siis
huomattava lisä tulevan Kansallismuseon ulkomaiseen kansatieteen kokoelmaan. Vielä suurempi merkitys Euroopan ulkopuolisten kokoelmien kasvattamiseksi oli kuitenkin sillä, miten Antellin testamenttaaman
miljoonan kultamarkan korkotulot tultiin jatkossa käyttämään.
Testamentatuista rahavaroista huolehtimaan ja korkovaroilla tehtäviä
hankintoja johtamaan perustettiin vuonna 1894 Antellin valtuuskunta.
Koska testamenttilahjoitus oli tehty Suomen kansalle, valtuuskunnan jäsenet valittiin säädyittäin, ja jäsenten välityksellä edustetuiksi tulivat keskeiset museo- ja taidealan instituutiot. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi
valittiin professori C. G. Estlander, ja muita jäseniä olivat muun muassa
professorit E. G. Palmén, Otto Donner, amanuenssi Eliel Aspelin sekä
yleisten rakennusten ylihallituksen pääjohtaja Sebastian Gripenberg, jotka kaikki myös toimivat pitkään valtuuskunnassa.143 Korkovarat saatiin
ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1897. Samana vuonna valtiopäivät
hyväksyi valtuuskunnan periaate-ehdotuksen, jonka mukaan vuosittaisista korkovaroista kolme viidesosaa käytettäisiin taidehankintoihin, yksi
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koelmien kartuttamiseen ja jäljelle jäävä viidennes kulloinkin ajankohtaisiin erityistarpeisiin.144 Tuukka Talvion arvion mukaan jakoperuste
liittyi erityisesti vallitseviin hintoihin: taidehankinnat tiedettiin kalliiksi,
kun taas arkeologista ja kansatieteellistä esineistöä saattoi hankkia suhteellisen edullisesti.145
Euroopan ulkopuolisten kansojen esineistö oli mukana valtuuskunnan tekemien hankintojen alkuvaiheesta asti. 1800-luvun viimeisinä
vuosina lunastettiin muun muassa koptilaisia kankaita ja kiinalaisia
maljakoita. Myös Antellin keräämiä egyptiläisiä kokoelmia täydennettiin uusin hankinnoin.146 Varhaisiin hankintoihin lukeutuivat lisäksi
merikapteeni von Bonsdorffilta ostettu kiinalainen mandariiniasuinen
luonnollista kokoa oleva mallinukke, everstinna K. Etholénilta ostettu
kiinalainen silkkihame sekä kapteeni N. Sittkoffilta lunastettu aasialainen asekokoelma.147 Ensimmäiset ostot olivat siis Itä-Aasia-painotteisia
ja niitä määritti varsin perinteinen, satunnaiseen tarjontaan perustunut hankintamalli. Martti Rautaselta yliopistolle noin viittä vuotta
aiemmin lunastettu kokoelma edusti siihen verrattuna huomattavasti
tieteellisempää hankintapolitiikkaa. Ei liene yllättävää, että Historialliskansatieteellisen museon saamat lahjoitukset kuihtuivat näinä vuosina
olemattomiin.148 Samoja esineitä Antellin valtuuskunnalle tarjoamalla
niistä saattoi saada rahallisen korvauksen.
Valtuuskunnan kokouspöytäkirjoista ei tässä vaiheessa ilmene hankintoja koskevia pohdintoja tai niille asetettuja kriteerejä, mutta on selvää, että kaikkea tarjottua ei lunastettu. Valtuuskunnan toimintatapoihin kuului alusta asti asiantuntijalausuntojen pyytäminen tarjotuista
esineistä.149 Esimerkiksi merikapteeni Sittkoffin tarjoamia ceylonilaisia,
kiinalaisia ja eteläafrikkalaisia esineitä ei lunastettu, sillä lausunnonantajana toiminut Taideteollisuusyhdistyksen museon intendentti Ernst
Nordström arvioi, etteivät esineet tuntuneet sopivilta Antellin kokoelmiin.150 Kaikkea suomalaisten hallussa olevaa esineistöä ei kuitenkaan
edes tarjottu Antellin valtuuskunnan lunastettavaksi. Esimerkiksi Martti
Rautasen seuraavat Afrikan kokoelmat päätyivät hänen saksalaisten tuttaviensa välityksellä Berliinin ja Leipzigin kansatieteellisiin museoihin.151
Kaikki Antellin valtuuskunnan hankinnat tehtiin tulevaa Suomen
kansallismuseota varten, mutta käytännössä ne sijoitettiin sellaisiin jo
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olemassa oleviin kokoelmiin, joiden varaan tulevan museon nähtiin
rakentuvan: Ateneumin taidemuseossa sijaitseviin taide- ja taideteollisuuskokoelmiin sekä Valtion historiallisen museon alaisiin osakokoelmiin eli Historiallis-kansatieteelliseen museoon sekä Ylioppilasosakuntien kansatieteelliseen museoon.152 Ilmeisesti yliopiston museon tilanahtaudesta ja resurssipulasta johtuen valtuuskunnan kansatieteelliset
hankinnat päätettiin loppuvuodesta 1901 lähtien keskittää Ylioppilasosakuntien kansatieteelliseen museoon, mitä varten samasta rakennuksesta
Unioninkadulta vuokrattiin lisätiloja.153
Tämä periaatteellinen linjaus ei kuitenkaan pitänyt täysin paikkaansa.
Ylioppilasosakuntien museoon merkittiin nimittäin sijoitetuksi ainoastaan sukukansojen esineiksi identifioidut hankinnat.154 Sitä vastoin ItäAasiasta ja Pohjois-Afrikasta peräisin olleet astiat ja tekstiilit päätyivät
Antellin valtuuskunnan asiakirjojen perusteella poikkeuksetta Taideteollisuusmuseoon.155 Esineen kansatieteellistä luonnetta tuntuikin
määrittävän esinetyypin lisäksi myös sen maantieteellinen alkuperä.
Kokoelmiin hankitut japanilaiset, kiinalaiset, egyptiläiset ja marokkolaiset esineet olivat nekin kansatieteellisiä – vaatteita, astioita ja muita
käyttöesineistä – mutta niitä kohdeltiin kuitenkin ensisijaisesti taideteollisuutena. Vaikka osa itäaasialaisista hankinnoista oli tehdastuotteita, niitä ei sijoitettu Taideteollisuusmuseoon ensisijaisesti niiden teollisen luonteen vuoksi. Vieraiden kulttuurien esineistön keruuta motivoi
esteettisyys, ja myös tehtyjä hankintoja arvotettiin vahvemmin taiteen
näkökulmasta kuin esimerkiksi Siperiasta tuotujen sukulaiskansojen
asuja ja käyttöesineitä. Japanilaiset silkkikimonot päätyivätkin Taideteollisuusmuseon kokoelmiin kun taas esimerkiksi ostjakkien värikkäät
helmikirjaillut asut kansatieteen kokoelmiin. Tämä jaottelu noudatteli
Antellin valtuuskunnan piirissä jo vuonna 1897 tehtyä linjausta, jonka
mukaan ”todellista taidearvoa” sisältäneet esineet kuuluisivat taidemuseoon ja kansatieteelliset esineet historialliseen museoon.156 Jako muistuttaa myös James Cliffordin jo aiemmin esitettyä eksoottisten esineiden
kahtiajakoa taiteeseen ja etnografiaan.157
Antellin valtuuskunnan uudenlainen hankintapolitiikka ja jo sitä
edeltänyt Martti Rautasen Afrikan kokoelman lunastaminen osoittavat,
että 1800-luvun viimeisinä vuosina kansallismuseohankkeen piirissä
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koettiin eksoottinen tuulahdus. Aikaisempien vuosikymmenten kehitykseen nähden tämä vaikutti melko odottamattomilta. Antellin valtuuskunnan tarjoamat uudet resurssit kuitenkin paljastivat, että aiemmassa
suhtautumisessa vieraiden kulttuurien esineistöön oli myös pitkälti kyse
rahasta ja sen puutteesta. Niukkojen resurssien aikana huomio kohdistettiin kansallisiin kokoelmiin, mutta tilanteen helpottaessa samat
museoalan vaikuttajat saattoivat edesauttaa myös muiden kokoelmien
kasvua. Vuosisadan lopussa koettu Euroopan ulkopuolisten aineistojen
uusi keruuvaihe merkitsi toisaalta aiemman, varsin epäsystemaattisen
keruutradition hetkellistä elpymistä, mutta sisälsi myös pyrkimyksiä
huomattavasti tiukempaan tieteelliseen otteeseen. Tällä eksoottisella
tuulahduksella oli merkitystä museosuunnitelmien seuraavassa vaiheessa.

Museosuunnitelmat muutosten kourissa
toinen tilaohjelma (1900) huomioi myös eksoottisen
Kuten todettu, Eliel Aspelinin ja Sebastien Gripenbergin ehdotus suomalaisen museon tilaohjelmaksi ja kustannusarvioksi oli valmistunut
loppuvuonna 1887, ja palatsimaista museorakennusta oli soviteltu
vuosisadan lopussa lukuisille tonteille eri puolilla Helsinkiä. Rakennushankkeen pitkittyessä alkoi näkyä merkkejä siitä, että alkuperäinen
tilaohjelma ja siihen perustuvat museosuunnitelmat koettiin liian pieniksi ja museoteknisesti jo vanhentuneiksi. Kiinnostus alkoi kohdistua
palatsimaisesta ja kerroksittain jaotellusta tilasta kohti volyymiltaan horisontaalisesti ja epäsymmetrisesti jakautunutta rakennustyyppiä, joka
oli yleistynyt Euroopan uusissa museoissa. Uuden museosuunnitelman
laatimista kannattaneissa puheenvuoroissa eurooppalaisina esikuvina
mainittiin erityisesti pariisilainen Musée de Cluny, Zürichin Landesmuseum, Nürnbergin Germanisches National Museum, Bayerischen
Nationalmuseum Münchenissä sekä Magdeburgin museo.158 Uuden
ajattelun mukaan museon eri osastot tulisi sijoittaa omiin siipiinsä,
joita pystyttäisiin niin sanotun agglomeraatioperiaatteen mukaisesti
laajentamaan osastojen eritahtinen kasvu huomioiden kokonaisuuden
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kuitenkaan rikkoontumatta. Nuori taiteilija- ja arkkitehtisukupolvi kannatti innokkaasti uudenlaista agglomeraatioon perustuvaa museoideaa,
ja myös Muinaistieteellinen toimikunta kallistui täpärin luvuin sen puolelle. Alkuperäinen tilaohjelma sai väistyä uuden tieltä vuonna 1900, ja
uusille periaatteille rakentuva museon arkkitehtuurikilpailu julistettiin
avoimeksi seuraavan vuoden alussa.159
Uudessa tilaohjelmassa ja sen pohjalta julistetun arkkitehtuurikilpailun ohjeistuksessa on havaittavissa selkeästi uudenlainen tavoite varata
tilaa ulkomaisen kansatieteen kokoelmien esittelylle. Antellin valtuuskunnan varoilla ja arvovallalla edeltävinä vuosina hankituilla uusilla kokoelmilla oli epäilemättä erityinen vaikutuksensa uuteen painotukseen.
Valtuuskunnan hankintojen saaminen yleisön ja tutkijoiden nähtäville
koettiin alusta lähtien niin tärkeäksi asiaksi, että Antellin kokoelmille
ehdotettiin jopa tulevasta Kansallismuseosta erillistä rakennusta, joka
saataisiin nopeammin rakennettua ja avattua.160 Tämä suunnitelma ei
edennyt, mutta Antellin kokoelmiin ja niiden esillepanoon kohdistunut
erityishuomio suuntasi museohankkeen painopistettä myös Euroopan
ulkopuolisiin materiaalisiin kulttuureihin. Painopisteen muutos oli kuitenkin hieman yllättävä siihen nähden, miten vähäisiä Antellin hankinnat tässä vaiheessa olivat varastoissa oleviin aiempiin ulkomaisiin
kokoelmiin verrattuina. Niiden olemassaoloon ja tarpeeseen tulla esitellyiksi uuden museon yhteydessä ei kyseisissä keskusteluissa viitattu.
Antellin valtuuskunnan uudet eksoottiset hankinnat nousivat merkittävään rooliin myös agglomeraatioperiaatetta perusteltaessa. Ne mainittiin esimerkkinä siitä, miten yksittäisten kokoelmien osat saattoivat
joskus kasvaa nopeasti ja ennalta arvaamattomasti. Agglomeraatioita
kannattavien mukaan malli vastasi joustavasti tällaisiin yllättäviin muutoksiin.161 Agglomeraatiomalli ponnisti art nouveaun orgaanisesta taidekäsityksestä, jolle oli tyypillistä korostaa kokonaistaideteoksen luomisen tärkeyttä. Kansallismuseon osalta korostettiin usein sitä, miten
rakennus kuvastaisi sekä sisältä että ulkoa kokoelmiensa luonnetta ja
tarjoaisi siten niille mahdollisimman luontevan ympäristön.162 Vaikka
kokonaistaideteoksen ajateltiin Kansallismuseon kohdalla muodostuvan erityisesti museorakennuksen ja kansallista menneisyytä kuvaavien
esineiden yhdistelmästä, kokonaistaideteosajattelulla saattoi olla ainakin
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periaatteellista merkitystä myös rakennuksen sisällä sijaitsevien muiden
kokoelmien huomioimiseksi.
Agglomeraatiomalliin perustuva arkkitehtuurikilpailun julistus sisälsi
yksityiskohtaisia tietoja tarvittavien tilojen luonteesta ja koosta. Museon
kolmesta osastosta kansatieteellisen ilmoitettiin tarvitsevan muita huomattavasti suuremmat tilat, yhteensä 1920 neliömetriä. Esihistoriallisille kokoelmille varattiin 775 neliötä ja historiallisille kokoelmille 760
neliötä. Kansatieteellisen osaston ilmoitettiin koostuvan maakuntahuoneista (630 m2), pukuja, huonekaluja ja soittimia esittelevistä erityisryhmistä (590 m2), ulkomaisesta osastosta (400 m2) sekä varastotilasta
(300 m2). Ulkomaan osastolla oli tilasuunnitelman mukaan kuusi erillistä huonetta, joista neljä edusti suomalais-ugrilaisia ja pohjoismaisia
kulttuureja, viides oli tarkoitettu ”Etholénin ym. kokoelmille” ja kuudes
Antellin ulkomaisille kokoelmille.163 Vaikka Antellin valtuuskunnan ulkomaiset hankinnat olivat siis tässä vaiheessa määrältään vielä varsin
vähäisiä, niille varattiin oma huoneensa museon sisällä. Uskoa Antellin
valtuuskunnan hankintojen jatkuvuuteen ja kasvuun kuvaa lisäksi se,
että Etholénin kokoelmille ja muille perinteisille ja jo ennestään laajoille
kokoelmille varattiin tilaa 65 neliömetriä ja Antellin ulkomaisille kokoelmille 70 neliömetriä.164 Uudessa tilasuunnitelmassa ei sitä vastoin
varattu lainkaan tilaa valtaosalle museon hallussa olevasta ulkomaisesta
esineistöstä. Tästäkin huolimatta tilaohjelma poikkesi radikaalisti vuoden 1887 ensimmäisestä ohjelmasta, jossa olemassa oleva ulkomainen
kansatiede rajattiin kategorisesti tilaohjelman ulkopuolelle.
Vaikka arkkitehtuurijulistus asetti tarkkoja osasto- ja huonekohtaisia
vaatimuksia ja reunaehtoja, suunnittelukilpailuun osallistuneita arkkitehtejä ei ohjeistettu sen suhteen, miten ulkomaiset kansatieteelliset
kokoelmat olisi sijoitettava suhteessa kotimaisiin. Kilpailujulistus ei
sisältänyt minkäänlaisia kokoelman eri osien sisäiseen hierarkiaan tai
painotukseen liittyviä ohjeita tai suosituksia. Tämä on kiinnostavaa sikäli, että näistä asioista oli kuitenkin keskusteltu Muinaistieteellisessä toimikunnassa. Uuden tilaohjelman periaatteita kirjatessa oli tuotu esille,
että kunkin osaston luonteenomaisimmiksi, yleisölle opettavaisimmiksi
ja puhuttelevimmiksi koetut kokoelmat tulisi sijoittaa kunkin rakennussiiven keskimmäisiin kerroksiin. Vähemmän edustaviksi ja yleisöä
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vähemmän kiinnostavaksi koetut esineet sekä ne kokoelmat, joilla ei
nähty olevan ”tiivistä orgaanista yhteyttä” muihin kokoelmiin suunniteltiin sijoitettavan kunkin osaston kellari- ja ullakkokerroksiin. Näitä tiloja luonnehdittiin varastoiksi. Ne oli tarkoitus täyttää mahdollisimman
tehokkaasti, ja niiden suunniteltiin olevan lähinnä tiedemiesten käytettävissä.165 Näitä kokoelmien arvoon ja niiden sisäisiin hierarkioihin
liittyneitä keskusteluja ei siis välitetty suunnittelukilpailun osallistujille
ainakaan arkkitehtuurikilpailun julistuksessa.
Käsitys museokokoelmien esittelystä ja niiden esilläolosta oli kokenut
murroksen 1800-luvun toisella puoliskolla. Carla Yanni on tutkimuksessaan kuvannut, miten aiempi täydellisten kokoelmien ja niiden mahdollisimman yksityiskohtaisen esittelyn ideaali sai antaa sijaa uudenlaiselle
ajattelulle, jossa korostettiin valintoja. Tavoitteena olivat kaikille ymmärrettävät ja opettavaiset näyttelyt, joissa ei esiteltäisi kaikkia hallussa
olevia, vaan aiheen kannalta sopivimpia esineitä. Ajatus näyttelytilaan
asetettavista kokoelmista ja niistä erillään olevista, erityisesti asiantuntijayleisöille tarkoitetuista varastokokoelmista vakiintui 1870-luvulla vaikuttaen museoarkkitehtuuriin, näyttelytekniikkaan ja -kalusteisiin.166
Ajatus varastonäyttelystä ja ylipäätään esineiden varastoimisesta tuntui
olleen vuosisadan vaihteessa tunnettu myös suomalaisissa museopiireissä.
Suomen kansallismuseon arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin
kesällä 1902 Herman Geselliuksen, Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen
ehdotus. Heidän piirroksissaan kansatieteen siiven esitettiin olevan nelikerroksinen. Arkkitehtikolmikko oli mitä ilmeisimmin tietoinen kokoelmien sisäistä hierarkiaa ja sijoittelua koskevista keskusteluista, sillä
heidän piirroksissaan kansatieteen siiven kaksi keskimmäistä – yleisön
näkökulmasta tärkeintä – kerrosta oli varattu kotimaiselle kansatieteelle.
Sukulaiskansojen esineet ja muut ulkomaiset kokoelmat oli sijoitettu
ullakkokerrokseen, ja rahakokoelmat puolestaan kellarikerrokseen varasto- ja asuintilojen yhteyteen.167 Ehdotus otti siis huomioon vaaditut
tilat, mutta siinä heijastui myös Muinaistieteellisen toimikunnan piirissä esitelty ajatus kokoelmien sijoittelusta niiden oletetun tärkeyden ja
kohdeyleisön perusteella. Monien pitkään varastoissa olleiden Euroopan
ulkopuolisten kokoelmien näkökulmasta kyseessä oli siis varsin hyvä
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kompromissi: ne saisivat esittelytiloja, mutteivät uuden rakennuksen
paraatipaikoilta.
Voittoisa arkkitehtuurisuunnitelma ei kuitenkaan ollut kaikille museotoimijoille mieluinen. Arkkitehtuurikilpailun jo ratkettua Muinaistieteellisen toimikunnan intendentti A. O. Heikel vaati julkisuudessa
erityisesti suomalais-ugrilaisille kokoelmille tarvittavan lisää tilaa esittäen siten samalla koko museon tilaohjelmasta eriävän mielipiteensä.
Uudessa tilaohjelmassa sukukansojen kokoelmille esitettiin kolmea
huonetta ja yhteensä 220 neliötä,168 mikä oli Heikelin mukaan aivan
liian vähän. Tilaohjelma oli hyväksytty valtionarkeologi J. R. Aspelinin
johdolla, mutta Heikel perusteli kantaansa viittaamalla juuri Aspelinin
kolme vuosikymmentä aikaisemmin lanseeraamiin käsityksiin suomalaisten keskeisestä roolista suomalais-ugrilaisen menneisyyden kokoajina. Lisäksi hän korosti, että yliopiston Historiallis-kansatieteellisessä
museossa suomalais-ugrilaiset kokoelmat oli jo pitkään ymmärretty
osaksi kotimaista aineistoa, eikä tätä traditiota tullut katkaista. Heikel
ilmaisi myös närkästyksensä siitä, että sukukansojen esineistö tultaisiin
sijoittamaan samaan kerrokseen muiden ulkomaisten kokoelmien kanssa ”ikäänkuin nämä kaikki olisivat yhtä maata”.169
Kirjoitus sisälsi myös muutamia osin ristiriitaisia viittauksia ulkomaisiin kokoelmiin. Ensinnäkin Heikel korosti, että kansatieteen tutkijan
tuli tuntea sukukansojen ulkopuolista esineellistä kulttuuria, mutta kehotti lähtemään tätä tarkoitusta varten muiden maiden museoihin. Toisaalta hän huomautti ulkomaisten kokoelmien olevan kasvussa Antellin
valtuuskunnan hankintojen myötä, minkä vuoksi niillekin piti säästää
tila. Ratkaisuksi Heikel ehdotti tilan raivaamista kotimaiselta osastolta.170 A. O. Heikel oli myös mukana laatimassa museohenkilökunnan
korjausehdotusten listaa voittaneeseen arkkitehtuurisuunnitelmaan.
Siinä päädyttiin ehdottamaan, että kansatieteen osaston kolme maantieteellistä aineistokokonaisuutta – kotimainen, suomensukuinen sekä
ulkomainen – sijoitettaisiin kaikki omiin kerroksiinsa. Ulkomainen etnografia ehdotettiin siirrettäväksi ullakolta kellarikerroksen varastoiksi
merkittyihin huoneisiin. Lisäksi kellarista toivottiin varattavan lisätiloja
ulkomaisten osaston lisähankinnoille.171 Heikelin suhde ulkomaiseen
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tiilta ja ristiriitaiseltakin, mikä ehkä sinällään kuvasti myös muun museohenkilökunnan mietteitä. Kuten myöhemmin osoitetaan, Heikelillä
tuli kuitenkin jatkossa olemaan keskeinen rooli Kansallismuseon ulkomaisen kokoelman kartuttajana ja järjestäjänä.
Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen alkuperäiset arkkitehtuuripiirrokset kokivat huomattavia muutoksia varsinaisessa pääpiirros- sekä
työpiirrosvaiheissa, joita Sirkka Kopisto on kuvannut tutkimuksessaan.
Ulkomaisten kokoelmien näkökulmasta merkittävin muutos oli se, että
vuonna 1904 tehdyissä korjatuissa piirroksissa eli pääpiirroksissa ulkomaisen kansatieteen kuuden huoneen kokonaisuus siirrettiin kansatieteen siiven ullakolta sen kellarikerrokseen.172 Tämä noudatteli yllä
esiteltyä museotyöntekijöiden tekemää muutosehdotusta eikä sinällään
muuttanut sitä periaatetta, että vähemmän merkittäviksi koetut tai
ainoastaan tutkijoiden käyttöön tarkoitetut osastot sijoitettaisiin varsinaisten näyttelykerrosten ylä- ja alapuolelle.
Museon rakennustöiden jo alettua rakennussuunnitelmia ja -piirroksia muutettiin vielä vuosina 1905–1906 kertaalleen siten, että kellarikerrokseen sijoitettiin ainoastaan varasto-, laboratorio- ja asuintiloja.173
On epäselvää, minne kellariin suunnitellut näyttelytilat tässä vaiheessa
siirtyivät. Joka tapauksessa tiedetään, että nämä muutokset vesittyivät
museorakennuksen valmistuessa, jolloin sukukansojen näyttelytiloja
alettiin valmistella kansatieteen siiven kellariin ja muiden ulkomaisten
kokoelmien tiloja ullakolle. Tämä järjestely vastasi A. O. Heikelin aiemmin esittämään kritiikkiin siitä, miksi nämä kaksi kokoelmaa olisivat
rinnakkain samassa kerroksessa.
Kansallismuseorakennuksen suunnittelu kesti pitkään, ja sen eri
vaiheet ilmensivät hankkeen taustalla vallinneissa käsityksissä ja mielipiteissä tapahtuneita muutoksia. Pitkään jatkuneen suomalaisen ja
suomalais-ugrilaisen painotuksen jälkeen museohanke tuntui kuitenkin
reagoineen yllättävän herkästi ja yksimielisesti ulkomaisen etnografian
huomioimiseksi. Vuosisadan vaihteessa koettu uudenlainen eksoottinen painotus ikuistui Kansallismuseon suunnitelmiin, mutta jäi vielä
muutoin pelkästään museohenkilökunnan suppean piirin tietoisuuteen.
Kansallismuseohankkeen lopullinen toteutuminen vaati kuitenkin vielä
monivuotisen rakennus- ja sisustusvaiheen, jonka aikana ehti tapahtua
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jälleen uusia – edelliset osin kumoavia – suunnanmuutoksia. Näihin
palataan vähän myöhemmin.
Suunnitelma ulkomaisen kansatieteellisen esineistön esittelystä
samassa rakennuksessa kotimaisten kokoelmien kanssa realisoitui
kuitenkin pienemmässä mittakaavassa jo vuonna 1904 Ylioppilasosakuntien kansatieteellisessä museossa Unioninkadulla. Kuten mainittu,
kyseinen vuonna 1877 perustettu museo oli siirtynyt vuonna 1893 Muinaistieteellisen toimikunnan alaisuuteen ja osaksi tulevaa kansallista
museota. 1900-luvun alkuvuosina museon tiloihin toimitettujen Antellin valtuuskunnan sukukansojen esinehankintojen lisäksi samoihin
tiloihin siirrettiin myös yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon
ulkomaisen kansatieteen kokoelmia, jotka olivat tässä vaiheessa olleet
varastoituna jo lähes 20 vuotta. Hankkeen yleisempänä tavoitteena oli
keskittää yhteen tulevan Kansallismuseon alaisuudessa olevia mutta hajallaan sijaitsevia kansatieteellisiä kokoelmia. Tässä yhteydessä pyrittiin
myös yhtenäistämään aiemmin eri kokoelmiin kuuluneiden esineiden
luokitteluja ja numerointeja.174 Uudelleenjärjestely oli niin työlästä, että
siitä päävastuussa ollut intendentti A. O. Heikel anoi ja sai Muinaistieteelliseltä toimikunnalta luvan käyttää osan virka-ajastaan erityisesti
Antellin valtuuskunnan hankintojen järjestelyyn. Toimikunnan piirissä
esitettiin samassa yhteydessä myös ajatus uuden, erityisesti Suomen
ulkopuolisten alueiden kansatieteeseen erikoistuneen intendentin toimen perustamiseksi.175 Vaikka asia ei edennyt keskusteluja pidemmälle, se kertoo kasvaneesta tarpeesta järjestää myös museon ulkomaisia
kokoelmia.
Muinaistieteellinen toimikunta vuokrasi alkuvuodesta 1904 Unioninkatu 20:ssä pitkään toimineelle ylioppilasosakuntien museolle lisätiloja,176 mikä helpotti kansatieteellisten esineiden keskittämispyrkimyksiä
ja mahdollisti myös olemassa olevan museonäyttelyn laajentamisen.
Näyttelyhuoneita oli entisen 12:n sijaan nyt yhteensä 25.177 Lisähuoneet
mahdollistivat sen, että museotilaan voitiin rakentaa eräänlainen kokeilu- tai pienoisversio tulevan Kansallismuseon kansatieteen osastosta. Vaikka asiaa ei ilmaistu näin, toteutuneen näyttelyn voidaan nähdä
heijastaneen sen hetkisiä kansallismuseosuunnitelmia, joissa myös ulkomaisella etnografialla oli entistä korostetumpi asema. Uudistetusta
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näyttelystä ei ole säilynyt kirjallisia suunnitelmia eikä kuvamateriaalia.
Lehtitietojen perusteella tiedetään kuitenkin, että museossa perinteisesti
esillä olleiden suomalaisesineiden lisäksi näytteille asetettiin heti alkuvuodesta 1904 lähes 5000 sukukansojen esinettä sekä noin 1500 muuta
ulkomaista esinettä.178 Viimeeksi mainitut olivat yliopiston Historialliskansatieteellisen museon kokoelmiin kuuluneita esineitä, joista monet
olivat olleet pitkään varastoituna – A. O. Heikelin luonnehdinnan mukaan piilotettuina.179
Arvid Adolf Etholénin alaskalaiskokoelmat saivat näyttelyssä runsaasti tilaa ja niitä kohtaan tunnettu perinteinen arvostus välittyi uutta näytteillepanoa luonnehtivissa lehtiartikkeleissa. Esimerkiksi Uusi
Suometar nimesi Etholénin kokoelmat ulkomaisista suurimmaksi ja
arvokkaimmaksi. Esineistön joukossa kerrottiin olevan muun muassa
”iso joukko pukuja linnun ynnä muista nahoista, kalojen rakoista j. n. e.,
heittokeihäitä, jousia, nuolia ynnä muita aseita, mursunhampaista
leikeltyjä y. m. kuwia eskimojen ja aleutien elämästä”. Artikkeli mainitsi näytteillä olleen myös lähetystyöntekijöiden Ambomaalta tuomia
esineitä – eli Martti Rautasen kokoelman – sekä kiinalaisia asuja ”ynnä
muita esineitä Kiinasta y. m. Aasian maista”. Lehtitiedon mukaan nämä
kokoelmat oli sijoitettu kolmeen huoneeseen samaan kerrokseen suomalaiskokoelmien kanssa, kun taas sukulaiskansojen esineistö oli pääosin kerrosta alempana. Näiden muutosten myötä museon alkuperäisen
luonteen kerrottiin muuttuneen tuntuvasti. Alaskalaisiin, afrikkalaisiin
ja muihin ulkomaisiin esinekokoelmiin viitattiin Uuden Suomettaren
artikkelissa ”wierasheimoisina”.180 Vaikka suomalaiseen ”heimoon” tai
sukuun kuuluvista ja kuulumattomista kansoista oli keskusteltu M. A.
Castrénin ja J. R. Aspelinin johdolla jo yli puolen vuosisadan ajan,
vierasheimoisen esineistön käsite esiintyi tutkitussa aineistossa vasta
tässä vaiheessa.
Ylioppilasosakuntien museoon järjestetty näyttely poikkesi esimerkiksi Arppeanumiin samaan aikaan sijoitetuista kokoelmista merkittävällä
tavalla, sillä se oli yleisölle avoinna joka iltapäivä maanantaita lukuun ottamatta kahden tunnin ajan. Museoon oli pieni pääsymaksu, 50 penniä,
ja sukukansojen kokoelmaan tutustuvien piti maksaa vielä ylimääräiset
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nostettavat Filharmoonisen Seuran konserttiliput maksoivat 4–5 markkaa.181 Lehtiartikkeleissa museoon toivottiin paikalle runsasta yleisöä,182
mutta kävijämääristä ei ole säilynyt mainintoja. Ylioppilasosakuntien
museon laajentunut näyttely nähtiin väliaikaisena, Kansallismuseon
valmistumista edeltävänä ratkaisuna. Lehtiartikkelien kirjoittajat yrittivät osaltaan kiiruhtaa museoprojektin etenemistä korostamalla kokoelmien ”oman kodin” tärkeyttä sekä luonnehtimalla Unioninkadun tiloja
museokäyttöön sopimattomiksi, ahtaiksi ja paloalttiiksi.183 Museohenkilökunta on esittänyt vaihtelevia muistikuvia näyttelyn kestosta. K. K.
Meinanderin mukaan näyttelykokonaisuus säilyi ainoastaan seuraavaan
vuoteen 1905,184 kun taas Theodor Schvindt ja U. T. Sirelius muistelivat
sen jatkuneen vuoteen 1910 asti, jolloin kokoelmat siirrettiin Kansallismuseoon.185
Väliaikaisuudestaan huolimatta Unioninkadun näyttelyn voi nähdä
ilmentäneen kiinnostavalla tavalla Kansallismuseon suunnitteluun vuosisadan vaihteessa ilmaantuneita uusia painotuksia, jotka raivasivat tilaa
pitkäksi aikaa varastoihin jääneille ulkomaisille kokoelmille. Toisaalta
näyttely merkitsi paluuta Historiallis-kansatieteellisen museon varhaisempiin vaiheisiin, jolloin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöä esitettiin rinta rinnan oman menneisyyden esineellisten todisteiden kanssa. Näyttelyn myötä Arvid Adolf Etholénin Alaskan-kokoelmat
kokivat uuden arvonnousun, ja Martti Rautaselta runsasta kymmentä
vuotta aiemmin ostetut afrikkalaiset esineet pääsivät ensi kertaa yleisön
nähtäville.

myötätuulta: täsmentyvä suunnitelma ja kasvava
kokoelma
Kansallismuseon rakennustyöt alkoivat vuonna 1906. Hankkeen suunnitteluvaiheessa käyty keskustelu museon merkityksestä ja tilojen käytöstä rauhoittui tässä vaiheessa päivälehtien sivuilla, mutta jatkui edelleen julkisuuden ulkopuolella. Esimerkiksi Suomen Lähetysseuran johtajan Jooseppi Mustakallion tiedetään keväällä 1907 ilmaisseen huolensa
ulkomaisten kokoelmien puolesta. Hänen mielestään tekeillä olevaan
museoon – ”miljoonarakennukseen”186, kuten Mustakallio sitä nimitti
– oli tärkeää saada erillinen Afrikan osasto.187 Mustakallion ehdotus ei
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johtanut käytännön toimenpiteisiin, vaan Kansallismuseota ja myös sen
ulkomaisia kokoelmia koskevat suunnitelmat jatkuivat toisen tilaohjelman hengessä.
Kansatieteen osaston suunnittelua johti museon intendentti Uuno
Taavi Sirelius, joka oli hakenut inspiraatiota näytteillepanon linjauksiin
ja ”kokoelmain ajanmukaiseksi järjestämiseksi” vuonna 1908 muun
muassa Tukholman, Kööpenhaminan, Hampurin, Berliinin, Darmstadtin, Leipzigin, Dresdenin, Münchenin, Zürichin, Pariisin ja Wienin
museoihin tekemänsä opintomatkan aikana.188 Sireliuksen matka oli
osa laajempaa, museohenkilökunnan piirissä tapahtunutta ja senaatin
rahoittamaa toimintaa, jonka avulla pian edessä oleviin Suomen kansallismuseon sisustus- ja näytteillepanoratkaisuihin pyrittiin hakemaan
toimivia malleja ja käytäntöjä muista eurooppalaisista museoista.189 Sireliuksen kiinnostus kohdistui erityisesti kansatieteellisiin museoihin.
Saksan museoita kiertäessään hän oli vääjäämättä nähnyt lukuisia Euroopan ulkopuolisten esinekulttuurien massiivisia esillepanoja. Myös
Tukholmassa vuonna 1903 avautunut, Ruotsin kansallismuseon alainen
Kansatieteellinen museo (Etnografiska museet) toi Euroopan ulkopuolisten kulttuurien aiempaa voimakkaamman esittelyn Sireliuksen ja monien muiden suomalaisten museotyöntekijöiden tietoisuuteen.190
Sirelius laati pian Euroopan-matkansa jälkeen vuosina 1908–1909
kansatieteellistä osastoa koskevan suunnitelman. Sen alussa selostettiin, miten osasto sijoittuisi rakennuksen kansatieteen siiven neljään
kerrokseen: siperialaiskokoelmat tulisivat kellarikerrokseen, kotimaiset
kokoelmat kahteen keskikerrokseen ja kaikki muut ”kansatieteelliset ja
kotimaan ulkopuolelta olevat esihistorialliset kokoelmat” ullakkokerrokseen.191 Ullakkokerroksen osalta tilanne oli muuttunut aiempaan verrattuna siten, ettei Etholénin alaskalaisesineille eikä Antellin valtuuskunnan hankinnoille ajateltu enää varattavan erillisiä huoneitaan, vaan kaikki ulkomaiset kokoelmat suunniteltiin nyt sijoitettavan samaan tilaan.
Ullakolla sijaitseva hallimainen sali oli kooltaan noin 275 neliömetriä,192
eli kaksi kertaa sen verran, mitä Etholénin ja Antellin kokoelmille oli
varattu vuoden 1902 museosuunnitelmassa.193 Ulkomaisille kokoelmille varattu suuri tila kuvasti kokoelmien enstistä kokonaisvaltaisempaa
huomioimista.
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Sirelius kuvasi omassa suunnitelmassaan kansatieteen siiven kolme
alinta kerrosta yksityiskohtaisesti huone huoneelta hahmotellen samalla
kiertojärjestystä kävijän näkökulmasta. Ullakkokerrosta koskeva kuvaus
ei sisältynyt Sireliuksen laatimaan osaan, vaan sen laatiminen oli annettu intendentti A. O. Heikelin tehtäväksi.194 Kuten mainittu, Heikel oli
vielä muutamia vuosia aiemmin suhtautunut varsin kriittisesti Suomen
historiaan suoranaisesti liittymättömien ulkomaisten kokoelmien esittelyyn Kansallismuseossa. Tämä näkemys oli nyt selvästi lieventynyt,
ja Heikelillä tuli lähivuosina olemaan keskeinen rooli juuri Euroopan
ulkopuolisten kokoelmien näytteillepanon suunnittelussa ja niiden
kartuttamisessa. Eräänä tekijänä mielipiteen muutokseen saattoi olla
se, että Sireliuksen tavoin myös Heikel oli käynyt vuonna 1907 tutustumassa ulkomaisiin museoihin – tosin hänen matkansa suuntautui vain
Skandinaviaan.195
Heikelin henkilökohtaisista papereista löytyy suunnitelmakonsepti,
jossa hän hahmotteli ullakkokerroksen järjestystä. Huomionarvoista
on, että tässä suunnitelmassa ulkomaisten kokoelmien sali oli yleisölle avoin ja muodosti keskeisen osan museokierrosta. Heikel kuvaili,
miten museokävijä tutustuisi ensin rakennuksen keskikerroksissa kotimaiseen esineistöön, laskeutuisi sitten kellarikerrokseen katsomaan
Suomen heimoja esittelevät huoneet ja nousisi sieltä portaita ullakkokerrokseen. Siellä hän kulkisi Heikelin hahmotelman mukaan halki
Aasian, Afrikan ja Amerikan ja tekisi näin ollen kokonaisen kierroksen maailman ympäri.196 Kierroksen poukkoileva eteneminen museorakennuksen kerrosten välillä johtui ensisijaisesti siitä, että idea näin
laajasta yleisökierroksesta ei sisältynyt alkuperäisiin rakennussuunnitelmiin, vaan syntyi vasta rakennuksen jo valmistuessa. Ullakkokerrosta koskevan sanallisen kuvauksen lisäksi Heikel laati myös ullakon
pohjapiirroksen, jossa esitettiin, miten suuri sali jaettaisiin väliseinien
ja kaappien avulla eri maanosia esitteleviksi näyttelytiloiksi.197 Aasia sai
suunnitelmassa eniten tilaa, mikä heijasti Heikelin näkemystä maanosan kansatieteellisestä keskeisyydestä Suomelle.198 Sen sijoittaminen
ullakkotilan alkuun rakensi myös yhteyttä kellarikerroksen itäisiin sukulaiskansoihin, joihin kävijä oli suunnitelman mukaan tutustunut
juuri ennen kapuamistaan ullakkokerrokseen. Vuodelta 1909 on pekohti kansallista museota 153

A. O. Heikel hahmotteli eksoottisen osaston järjestystä suunnitelmassaan. Kuva:
Museovirasto, Kansatieteellinen arkisto, A. O. Heikelin kokoelma.

räisin kansatieteen osaston sisustusta koskeva hinta-arvio, jossa ”vinnikerrokseen” suunniteltiin hankittavaksi 13 mannekiinikaappia, 20
vitriinikaappia sekä väliseinä.199 Nämä suunnitelmat eivät toteutuneet
Heikelin esityksen mukaisesti.
Vaikkei Heikelin tilasuunnitelmasta käy ilmi ullakkokerroksen näytteillepanoon liittyviä yleisempiä periaatteita, niitä selvästikin pohdittiin
museoväen piirissä. Monet Heikelin kollegat olivat opintomatkoillaan
tutustuneet myös Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöön ja
niiden järjestelyyn. Esimerkiksi arkeologi A. M. Tallgrenin tiedetään
perehtyneen kiinalaiseen ja persialaiseen esineistöön British Museumissa ja Ranskan kansallisessa arkeologian museossa Pariisissa kesällä
1908.200 Samana vuonna toinen kollega, arkeologi Julius Ailio tutustui
puolestaan saksalaisiin ja tanskalaisiin museoihin ja pohti muistiinpanoissaan, miten museoiden esillepanossa ei tulisi sortua liialliseen dramatisointiin ja kuvaelmien järjestämiseen. Esimerkkinään hän mainitsi
Saksan ”provinssimuseosssa” näkemänsä asetelman, jossa oli ”[i]ndiani
tomahawheikeen syöksymässä toisen niskaan!”.201 Toisaalta hän oli tyytymätön Kööpenhaminan ulkomaisen kansatieteen museon näytteillepanoon, jossa esineet olivat kyllä pääroolissa, mutta niiden kulttuurinen
konteksti oli täysin laiminlyöty. Ailio kirjoitti:
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[– –] mitä iloa on nähdä yksinomaan Marshallin saaren hainhampaisia aseita (tai Perusta vain vanhaa keramiikka tai indianeilta
etupäässä vain pukuja)! [– –] tulee aivan kapinalliseksi koko museoaatetta kohtaan nähdessään päätarkoituksen nim[ittäin] kulttuuriolojen kuvastamisen kokonaan laiminlyödyn. Eivät museot
täten ole kansaa varten, ne ovat yksipuolisia ja elämälle vieraita
tutkijoita ynnä keräilijähulluja varten olemassa.202
Museotyöntekijöiden havainnot kertovat, miten museoissa jouduttiin
pohtimaan vieraiden kansojen esittämiseen liittyviä kysymyksiä suhteessa moniin kaupallisiin, teatraalisuutta ja viihteellisyyttä korostaneisiin
näyttelykonsepteihin.
Kansatieteen osaston henkilökunnalla oli ajatus pitää ullakkotila yleisölle avoimena, mistä kertoo osaltaan se, että Heikel hahmotteli tilaan
sijoitettaville kokoelmille erillistä ja tunnistettavaa nimeä. Euroopan
ulkopuolisiin esinekokoelmiin oli aiemmin virallisissa yhteyksissä viitattu varsin kirjavasti. Niitä nimitettiin toisinaan yleisen tai ulkomaisen
kansatieteen kokoelmiksi, mikä loi eroa erityisesti kotimaisen kansatieteen kokoelmiin. Toisaalta kokoelmasta puhuttiin usein viittaamalla
sen tunnetuimpiin lahjoittajiin ja rahoittajiin, erityisesti Etholéniin ja
Antelliin. Esineiden kirjo ja maantieteellinen moninaisuus niputettiin
siten muutaman tunnistettavan nimen sisään. Omassa suunnitelmassaan Heikel nimesi ullakolle sijoitettavan kokonaisuuden ”kansatieteelliseksi exotiseksi osastoksi”.203 Vaikuttaisi siltä, että tämäkin nimitys tunnettiin jo yleisemmin museohenkilökunnan keskuudessa. Esimerkiksi
Muinaistieteellisen toimikunnan vuosikertomuksessa 1907 museokokoelman mainittiin karttuneen 482 eksoottisella esineellä.204 Heikelin
ehdotus osaston nimeksi oli silti kiinnostava, sillä eksoottisuuteen liittyi
enemmän kokoelmia mystifioivia kuin niiden tieteellisyyteen viittaavia
mielleyhtymiä.
Heikelin suunnitelman myötä kokoelmaan viitattiin jatkossakin yhä
useammin juuri eksoottisena osastona.205 Toisaalta sen rinnalla vuorotteli vuodesta 1904 lähtien käytetty vierassukuisen tai -heimoisen kokoelman nimitys,206 joka puolestaan korosti esineistön erillisyyttä suomalaisista ja heidän alkuperästään. Tämä nimitys syntyikin nimenomaan
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suhteessa suomalais-ugrilaisiin kokoelmiin, jotka olivat peräisin osin
hyvin kaukaa Aasiasta, mutta jotka haluttiin nivoa osaksi suomalaisen
suvun vaiheita. Käytössä olleiden nimitysten kirjo tuntuu kuvastavan
sekä museotyöntekijöiden keskuudessa vallinneita erilaisia tapoja hahmottaa esinekokoelmaa suhteessa muuhun museoon sekä kokoelman
itsensä moninaista ja keinotekoista luonnetta. Kokoelman yksiselitteisen
ja ytimekkään nimeämisen sijaan tunnuttiin tasapainoteltavan vieraiden, ulkomaisten ja eksoottisten kulttuurien välimaastossa.
Eksoottisen osaston näytteillepanon suunnittelun ohella A. O. Heikelillä oli keskeinen rooli sen kokoelmien kartuttamisessa. Heikel toimi Antellin valtuuskunnan varajäsenenä vuodet 1905–1907,207 jolloin
testamenttirahaston tuotto oli korkeaa ja hankintoja tehtiin erityisen
runsaasti.208 Varajäsenten asiantuntijuutta pyrittiin hyödyntämään hankintapäätöksiä tehtäessä,209 ja myös Heikel vaikutti lukuisten ostojen toteutumiseen sekä suosittelijan roolissa että tarjoamalla itse keräämiään
ulkomaisia esineitä valtuuskunnan lunastettavaksi.210 Antellin valtuuskunnan voimistunut hankintakyky sai taideteosten sekä moninaisten
historiallisten ja kansatieteellisen esineiden tarjoajat liikkeelle. Tarjottavasta aineistosta niin suuri osa oli ulkomaista perua, että Tuukka Talvio
on tutkimuksessaan todennut eksoottisen esineistön välittämisen Antellin valtuuskunnalle tulleen vuosisadan alussa suorastaan muotiasiaksi.211
Valtuuskunnan ulkomaisissa hankinnoissa on kuitenkin tässä vaiheessa
havaittavissa selkeä muutos edeltävien vuosien varsin sattumanvaraisiin
ja yksittäisiin ostoihin – lähinnä kiinalaisiin tekstiileihin ja maljakoihin
– verrattuna. Vaikka tällaisia perinteisiä arvoesineitä edelleen tarjottiin
ja ostettiin, hankinnat alkoivat painottua yhä laajempiin ja aiempaa tieteellisemmin kriteerein kartutettuihin kokoelmiin.
Vuosisadan alun suuria hankintoja olivat sosiaaliantropologi Edvard
Westermarckilta vuonna 1902 lunastettu marokkolaisten esineiden kokoelma sekä eversti Carl Gustaf Emil Mannerheimin Keski-Aasian suuntautuneella tiedustelumatkallaan vuosina 1906–1908 keräämä ja seuraavina vuosina useassa erässä lunastettu lähes 1200 esineen kokoelma.212
Matkan sotilaallisia ja poliittisia tiedustelutehtäviä peitelläkseen Mannerheim esiintyi tutkimusmatkailijana ja oli perehtynyt etukäteen huolellisesti muun muassa tieteelliseen esinekeruuseen. Pirjo Varjolan mu156 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

kaan hän oli ollut yhteydessä Suomalais-Ugrilaisen Seuran esimieheen,
sanskriitin ja vertailevan kielentutkimuksen professoriin Otto Donneriin, joka ohjeisti Mannerheimia kerättävien esineiden suhteen. Donner
oli myös Muinaistieteellisen toimikunnan ja Antellin valtuuskunnan
pitkäaikainen jäsen ja hänen kauttaan avautui ilmeisesti yhteys myös
A. O. Heikeliin, joka huolehti myöhemmin kokoelman luetteloinnista.213
Antellin valtuuskunta oli siis tässä tapauksessa tietoinen keruuhankkeesta jo hyvissä ajoin ja saattoi ohjeistaa Mannerheimia keräämään
kunkin kansan osalta mahdollisimman monipuolisen kokoelman.214
Suurten ulkomaisten esinekokonaisuuksien hankinta jatkui lähivuosina. Muinaistieteellisen toimikunnan intendentti Theodor Schvindt oli
kokenut keräilijä, joka ei erityisiä ohjeistuksia tarvinnut kootessaan kansatieteellistä aineistoa Egyptissä vuosien 1907–1908 taitteessa, jolloin
hän hoiti terveyttään Assuanin alueella. Hän oli valmistautunut esinekeruuseen tutustumalla matkansa varrella Berliinin kansatieteellisen ja
siirtomaamuseon egyptiläiskokoelmiin sekä Kairon museoon.215 Antellin
valtuuskunnan kokousasiakirjojen mukaan Schvindtin Suomeen kuljettama runsaan viidensadan esineen kokoelma asetettiin kokousjäsenten
nähtäville Säätytalolle toukokuussa 1908. Kokoelmaa pidettiin ”erittäin
runsaana ja arvokkaana” ja se lunastettiin valtuuskunnalle 1500 markalla. Laajempien ja systemaattisesti kartutettujen kokoelmien hankintaa
puoltava uudenlainen painotus näyttäytyy myös siinä, miten valtuuskunta päätti samassa kokouksessa jättää lunastamatta erään neiti Blombergin tarjoaman japanilaisen ”taikapeilin” sekä proviisori Laurénin
tarjoaman yksittäisen intialaisen mosaiikkityön.216
Seuraavana kesänä 1908 valtuuskunta kutsuttiin kiireellisesti kokoon,
sillä sille oli tehty tarjous Kongo-joen alueella toimineen koneenkäyttäjä
Viktor Huotarin kokoelman lunastamiseksi. Asialla oli kiire, sillä Suomessa vieraillut Huotari oli lähdössä Amerikkaan ja aikoi viedä esineet
sinne myytäväksi. Kokoelmaa Antellin valtuuskunnalle markkinoitaessa
sen kerrottiin olevan ”yksi ehkä Euroopan kauneimpia kokoelmia KeskiAfrikan alkuasukasten asioista ja talous- sekä jumalanpalveluesineitä”
ja harvinaisuudeltaan ja tieteelliseltä arvoltaan huomattava.217 Kiireestä
huolimatta valtuuskunta halusi nähdä kokoelman sekä kuulla asiantuntijan – joksi kaavailtiin intendentti Theodor Schvindtiä tai Ernst Nordkohti kansallista museota 157

strömiä – näkemyksen. 4500 markalla tarjottu 85 esinenumeron kokoelma lunastettiin lopulta 4000 markalla. Valtuuskunnan jäsen Julius Ailio
halusi kirjattavan ostopäätöksestä eriävän kantansa. Hänen mielestään
kokoelma sisälsi kyllä kauniita esineitä, muttei ollut tieteellisten periaatteiden mukaan koottu ja oli lisäksi liian kallis.218
Huotarin kokoelman lunastaminen poiki tarjouksia myös muilta
Kongon vapaavaltion palveluksessa toimineilta suomalaisilta. Tarjouksista ensimmäinen tuli jo marraskuussa 1908 Oskari Järviseltä. Lausunnonantajana toimi U. T. Sirelius, joka puolsi hankintaa sillä perusteella, että se täydentäisi Huotarin kokoelmaa ja oli lisäksi sitä huolellisemmin dokumentoitu. Järvinen – kuten lähivuosina eräät muutkin
Afrikan-kävijät – sai kuitenkin noin 50 esineen kokoelmastaan huomattavasti pienemmän korvauksen, vain 440 markkaa.219 Kongolaisen
esineistön kohdalla hankintaa puoltaviksi perusteiksi mainittiin usein
edullinen hinta sekä se, että ne täydensivät jo ostettuja kokoelmia ja
edesauttoivat siten kattavien kokoelmien muodostamista.220 Kokoelmia
rakennettaessa pyrittiin siis selvästi täydentämään jo olemassa olevia
aineistoja.
Antellin valtuuskunnan ulkomaisen kansatieteen laajat hankinnat
osuivat ajallisesti yhteen Kansallismuseon tiloja koskevan uuden, A. O.
Heikelin johdolla etenevän suunnitteluvaiheen kanssa, jossa ulkomaisille kokoelmille pyrittiin varaamaan aiempia suunnitelmia laajempia
ja yleisölle avoimia tiloja. Heikelillä oli myös keskeinen rooli monien
edellä mainittujen Antellin valtuuskunnan hankintojen edistäjänä. Loppuvuonna 1908 hän osoitti lisäksi aktiivisuutensa tekemällä valtuuskunnalle suuremman periaatteellisen ehdotuksen suomalaisten lähetystyöntekijöiden hyödyntämiseksi Antellin kokoelmien kartuttajina.221
Heikel oli ollut osallisena jo Martti Rautasen kokoelmien lunastamisessa yliopistolle vuonna 1891 ja hänen tiedetään muutoinkin osoittaneen erityistä kiinnostusta lähetystyöntekijöiden keruuhankkeisiin ja
kokoelmiin. Eräänä Heikeliä todennäköisesti inspiroineena mallina
toimi Svenska Missionsförbundetin järjestämä kongolaista esineistöä
esittelevä lähetysnäyttely, johon hänen tiedetään tutustuneen Tukholman-matkansa aikana vuonna 1907.222
Heikel näki, että myös suomalaisia lähetystyöntekijöitä voitaisiin hyö158 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

dyntää laajamittaisessa esinekeruussa. Hän kirjoitti marraskuussa 1908
Antellin valtuuskunnalle laatimassaan ehdotuksessa:
[– –] eikö olisi syytä tehokkaammalla tavalla hyväkseen käyttää sitä
tilaisuutta, jota suomalaisten lähetystoimi tarjoaa hankkiaksemme
kansatieteellisiä kokoelmia [– –] voisimme saada arvatenkin mitä
paraimpia ja täydellisimpiä kokoelmia.223
Heikel vetosi lähetystyöntekijöiden pitkään oleskeluun vieraiden kansojen keskuudessa, heidän hyvään kielitaitoonsa sekä tapojen tuntemukseensa ja vakuutti, että heidän kauttaan voitaisiin saada esinekokoelmia,
joilla ”tietysti olisi paljon suurempaa tieteellistä arvoa kuin useimmilla
tähän asti saaduilla tahi ostetuilla hajanaisilla esineryhmillä”. Heikel
ehdotti 5000 markan määrärahaa suomalaisten lähetysjärjestöjen kesken jaettavaksi.224 Heikelin tiedetään jo aiemmin kehottaneen, ohjeistaneen ja joskus jopa itse rahoittaneen eri lähetystyön organisaatioiden
palveluksessa toimineita henkilöitä keräämään esineistöä tavoitteenaan
”systematillisesti kartuttaa kansallismuseomme eksotista osastoa”.225
Hän oli ollut myös aktiivisesti yhteydessä suomalaisiin ulkolähetystyötä tekeviin organisaatioihin pyrkimyksenään koota niiden omistukseen
vuosikymmenten aikana kertyneet esineet tulevaan Kansallismuseoon.
Esimerkiksi Suomen Lähetysseuran johdon kanssa oli jo alustavasti sovittu siitä, että seuralta voitaisiin lunastaa Antellin kokoelmiin sellaiset
Ambomaalta ja eteläisestä Kiinasta tuodut kansatieteelliset esineet, joita
niihin ei vielä ennestään lukeutunut.226 Lähetysseuran johto suhtautui
hankkeeseen ilmeisen myönteisesti. Seuran näkökulmasta merkityksellistä tuntui olevan erityisesti se, että kokoelmat luvattiin järjestää kansakunnittain, joten seuralta saadut esineet tulisivat jatkossakin pysymään
yhdessä.227 Heikel oli keskustellut myös Suomen Allianssilähetyksen ja
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallussa olleiden aasialaisesineiden luovuttamisesta seurojen johtomiesten kanssa, jotka hekin
suhtautuivat ehdotukseen myönteisesti.228 Heikelin tarmokkuuteen vaikutti ehkä osaltaan se jo aiemmin mainittu seikka, että lähetystyöntekijä
Martti Rautasen myöhemmät kokoelmat eivät tulleet Suomeen, vaan osa
niistä myytiin saksalaisiin museoihin.
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Nämä laajamittaiset suunnitelmat uuden museon eksoottisen osaston kartuttamiseksi kariutuivat kuitenkin joulukuussa 1908 Antellin valtuuskunnan hylätessä Heikelin esityksen. Keskeisiksi perusteiksi nostettiin lähetystyöntekijöiden epäpätevyys keräilijöinä sekä se, että Antellin
testamentti velvoitti hankkimaan ainoastaan arvokkaita ja tieteellisesti
merkittäviä esineitä. Lisäksi nähtiin, että valtuuskunnan olisi vaikeaa
siirtää sille uskottuja hankintavaltuuksia tuntemattomille henkilöille.229
Oikeus määrittää esineiden arvo ja kokoelmien tieteellisyys haluttiin siis
pitää tiukasti valtuuskunnalla.
Vaikka Antellin valtuuskunnan päätös pysäytti suunnitelmat systemaattisesta yhteistyöstä lähetystyöntekijöiden kanssa, valtuuskunnan
tekemät lukuisat muut aasialaisten ja afrikkalaisten esinekokoelmien
hankinnat tukivat selvästi uudenlaista kehitystä, jonka pyrkimyksenä
oli vahvistaa ulkomaisen esineistön asemaa tulevassa Kansallismuseossa. Museorakennuksen valmistuttua ja konkreettisten näyttelysuunnitelmien viimein käynnistyttyä ulkomaisten kokoelmien arvostuksen
voidaan nähdä kasvaneen suhteessa aiempaan. Kuten edellä on esitetty,
museohenkilökunnan piirissä tehtiin määrätietoisia suunnitelmia sekä
yleisölle avoinna olevan eksoottisen osaston perustamiseksi että sen täyttämiseksi uusilla hankinnoilla.
Kansallismuseon suunnittelu eteni 1900-luvun alkuvuosina toiveikkaassa ilmapiirissä jatkuvasti tarkentuen ja konkretisoituen. Vaikka
massiivisen museorakennuksen vähittäinen kohoaminen yhdeksi Helsingin kaupunkikuvaa keskeisesti määrittäväksi elementiksi todisti museohankkeen edistymisestä, suuri yleisö sai odottaa vielä pitkään lopputulosten paljastumista. Kansallismuseon suunnittelun ja rakentamisen
kaudella sen kokoelmat olivat vain hyvin rajallisesti yleisön nähtävillä,
eikä yleisöä juurikaan informoitu tulevan museon sisällöistä, niihin
liittyneistä valinnoista tai painotuksista. Näin ollen myöskään eksoottisen osaston suunnittelussa koetut optimistiset vaiheet ja kokoelmien
kasvu – tai ylipäätään niiden olemassaolo – eivät olleet laajasti tunnettuja. Unioninkadulla sijainnut Ylioppilasosakuntien kansatieteellinen
museo oli vuonna 1904 tarjonnut ainoan ja moniin vuosikymmeniin
ensimmäisen tilaisuuden kurkistaa Kansallismuseon ulkomaisen kansatieteen kokoelmiin, mutta tämäkin kurkistusaukko sulkeutui viimeis160 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

tään vuonna 1910, jolloin kokoelmat siirrettiin Kansallismuseon tiloihin
odottamaan sisustus- ja näytteillepanotöiden alkamista. Alkoi jälleen
aika, jolloin kokoelmat olivat yleisön saavuttamattomissa. Kansallismuseon sulkeutuminen sisäiseen suunnittelu- ja sisustustyöhönsä käynnisti kuitenkin uudenlaisen, varsin intensiivisen kauden, jolloin museon
toiminnasta erilliset ja itsenäiset toimijat ottivat tilaa vieraiden kansojen
esineistön esittelijöinä.
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Uudet näyttelyhankkeet Kansallismuseon
ulkopuolella
Eksoottinen esineistö sivistys- ja lähetystyön palveluksessa
”koko maapallon ihanuudet nähtävissä” suomen
maantieteellisen yhdistyksen näyttelyssä
Kansallismuseon suunnittelu- ja rakennusprosessi kesti kokonaisuudessan noin kolme vuosikymmentä. Tänä ajanjaksona museoväen piirissä
pohdittiin aktiivisesti tulevia ratkaisuja ja kokoelmia kartutettiin määrätietoisesti tulevaa museota silmällä pitäen. Suuren yleisön näkökulmasta
Kansallismuseota ei kuitenkaan ollut vielä ollut olemassa. Myös monet
sen alaisuuteen siirretyt kokoelmat sulkivat ovensa yleisöltä järjestelytöiden ja muuton vuoksi. Helsinkiin muodostui 1900-luvun alkupuolella
hetkellinen suvantovaihe, jolloin tärkeänä pidetty kansallinen esineellinen perintö ei ollut yleisön nähtävillä. Sama koski myös Suomeen kertynyttä vieraiden kulttuurien esineistöä, josta valtaosa oli juuri tulevan
Kansallismuseon omistuksessa.
Helsinkiläisyleisölle ja osin myös muualla Suomessa asuville tarjoutui kuitenkin 1910-luvun alussa hieman odottamatta useitakin tilaisuuksia tutustua Euroopan ulkopuolisten kansojen esinekokoelmia
esitteleviin, Kansallismuseon ulkopuolella syntyneisiin näyttelyhankkeisiin. Esimerkiksi vuonna 1911 Helsingissä oli nähtävillä Suomen
maantieteellisen yhdistyksen näyttely, ja samana vuonna organisoitiin
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Suomen Lähetysseuran laaja kiertonäyttely, joka jatkui vielä seuraavana
vuonna. Taideteollisuusmuseo järjesti oman näyttelynsä vuonna 1913,
ja samana vuonna valmistui myös Akseli Gallen-Kallelan Tarvaspään
ateljeekoti ja sinne perustettu Afrikka-huone. Tässä luvussa keskitytään
tarkastelemaan näitä Kansallismuseon ulkopuolelle syntyneitä näyttelyprojekteja. Luvun ensimmäisessä osassa käsitellään sivistys- ja lähetystyöhön kytkeytyneitä näyttelyitä ja jälkimmäisessä osassa taiteellisia
näyttelyhankkeita.
Käsiteltävät näyttelyhankkeet olivat toisistaan erillisiä ja itsenäisesti
muodostuneita, mutta niiden taustalla voi silti nähdä vaikuttaneen samankaltaisia tekijöitä. Keskeisenä syynä tuntui olleen ensinnäkin se,
että afrikkalaista, aasialaista ja muuta Euroopan ulkopuolelta peräisin
olevaa esineistöä saapui Suomeen aiempaa enemmän. Esineistö ei keskittynyt enää yksinomaan yliopiston tai Kansallismuseon kokoelmiin,
vaan muillakin toimijoilla alkoi olla hallussaan niin suuria kokoelmia,
että niiden nähtiin toimivan omina itsenäisinä yksikköinään eikä ainoastaan täydentävän jo olemassa olevia museokokoelmia. Kansallismuseon
keskeneräisyys vaikutti myös varsin todennäköisesti siihen, että uusia
esinekokoelmia ei haluttu automaattisesti lahjoittaa tai myydä museolle, vaan syntyi muita aloitteita niiden esittelemiseksi. Näyttelyhankkeet
näyttivät siten hyötyvän museon keskeneräisyydestä ja saavan itselleen
toimintatilaa. Toisaalta ne olivat pääosin väliaikaiseksi tarkoitettuja,
mikä tuntui ainakin osassa tapauksista liittyneen siihen käsitykseen,
että avautuessaan Kansallismuseo tekisi jälleen muut hankkeet tarpeettomiksi.
Näyttelyhankkeiden taustalla vaikuttaneena yleisempänä tekijänä
tuntui olleen lisäksi olettamus siitä, että vieraiden kansojen esineet olivat suurelle yleisölle kiinnostavia. Euroopan ulkopuolisia maanosia ja
niiden asukkaita koskeva tieto oli lisääntynyt Suomessa vähä vähältä,
ja samanaikaisesti 1910-luvun alun näyttelyiden kanssa yleisöllä oli jo
joitain muitakin mahdollisuuksia tutustua kaukaisten kulttuurien ihmisiin ja tuotteisiin. Esimerkiksi suomalaislehdistössä seurattiin vuosina
1911–1912 tiiviisti Kiinan Qing-dynastiaa vastustaneen kansannousun
leviämistä ja Sun Yat-senin johdolla tapahtunutta tasavallaksi julistautumista. Vieraat maat tulivat myös tutuiksi monipuolistuvan viihdetarjonuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 163

nan ja kulutustuotteiden muodossa. Esimerkiksi Porin puistoteatterissa
esitettiin intiaaniaiheista näytelmää, ja elokuvateattereissa ympäri maata
saattoi nähdä ”jaappanilaisia” maisemia esittelevän filmin.230 Helsingissä oli egyptiläinen tupakkakauppa sekä Fujiyama-niminen liike, jossa
myytiin japanilaisia parfyymejä ja saippuoita.231 Kaukomaiden ihmisten
tapaaminen oli harvinaista, muttei sekään täysin mahdotonta. Suomea
kiersi esimerkiksi ruotsalainen Circus Du Nord, jonka esiintyjiin kuului
kiinalaisia.232 Samaan eksotisoivan viihteen kategoriaan kuului myös
eteläistä Suomea kiertänyt saamelaisnäyttely poroineen ja kelkka-ajeluineen.233 Maapalloa ja sen kansoja koskevaa tietoa kohtaan tuntui olleen
runsaasti mielenkiintoa, ja vieraita materiaalisia kulttuureja esittelevät
näyttelyt muodostivat erään tavan lähestyä yleisöä.
Aasialaiset, afrikkalaiset ja muut kaukaa tuodut esineet olivat suomalaisyleisöille pääosin uusia ja vieraita, minkä uskottiin herättävän uteliaisuutta ja synnyttävän kysyntää. Toisin kuin tulevassa Kansallismuseossa, jossa esineet yhdistyivät tieteeseen ja sitä hallinneisiin suppeisiin
asiantuntijaryhmiin, museon ulkopuolella syntyneiden näyttelyhankkeiden kohdeyleisönä olivat tavalliset ihmiset. Näyttelyt olivat luonteeltaan
pääosin populaareja ja ne pyrkivät saavuttamaan suuren ylesön kaikessa kirjavuudessaan. Tästä syystä monista näyttelyistä on löydettävissä
runsaasti mainosmateriaalia ja lehtikirjoituksia. Tämä mahdollistaa
Kansallismuseon suunniteluprosessin seuraamiseen verrattuna varsin
erilaisen tarkastelun, avaa näkymiä yleisön reaktioihin sekä auttaa toisinaan muodostamaan hyvinkin yksityiskohtaisen kuvan toteutuneista
näyttelyistä.
Vieraiden ja erikoisten esineiden kyky houkutella laajoja yleisöjä tuntui olleen erillisiä näyttelyhankkeita motivoinut tausta-ajatus. Näyttelyitä
järjestävät tahot olivat kuitenkin lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan varsin
erilaisia, mikä johti siihen, että varsin lyhyen ajanjakson sisälläkin organisoidut näyttelyt esittelivät vieraiden kulttuurien esineitä toisistaan – ja
Kansallismuseon suunnitelmista – poikkeavilla tavoilla. Näyttelyt eivät
myöskään syntyneet ainoastaan ilmentämään tekijöidensä näkemyksiä
ja tavoitteita, vaan ne kytkeytyivät osaksi erilaisia ja kukin omia kansainvälisiä esikuviaan myötäilevien näyttelytyyppien jatkumoja.
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kuussa 1911, jolloin Helsingissä avautui kaksi erilaista näyttelyä, jotka
molemmat keskittyivät maapallon kaukaisten kulttuurien esittelyyn.
Suomen Lähetysseuran näyttely järjestettiin seuran toimitalolle Tähtitorninkadulle ja Suomen maantieteellisen yhdistyksen näyttely puolestaan
kilometrin päähän Hallituskadulle, aivan Arppeanumin viereen. Molemmat tapahtumat oli suunnattu suurelle yleisölle, mutta niiden valinnat julkisuuden tavoittamiseksi olivat erilaiset. Lähetysseuran näyttelyä
mainostettiin runsaasti ja siitä myös kirjoitettiin helsinkiläislehdissä.
Sitä vastoin Maantieteellisen yhdistyksen näyttely ei näkynyt juurikaan
lehdistössä, mikä tekee sen hahmottamisesta huomattavasti Lähetysseuran hanketta vaikeampaa.
Suomeen oli perustettu 1880-luvun lopulla sekä Maantieteellinen
yhdistys että Maantieteellinen seura. Yhdistys oli näistä populaarimpi:
se hyväksyi yliopistoväen lisäksi jäsenikseen kaikki maantieteestä kiinnostuneet ja sen pyrkimyksenä oli alusta lähtien yleistajuisen maantieteellisen tiedon tuottaminen ja levittäminen.234 Yhdistys isännöi lukuisia
esitelmätilaisuuksia, joissa maailmalla matkailleet suomalaiset ja Suomessa vierailleet ulkomaalaiset jakoivat tietämystään ja kokemuksiaan.
Kuten jo mainittua, Martti Rautanen oli esitelmönyt yhdistyksen tilaisuudessa vuonna 1891, ja esimerkiksi yhdistyksen näyttelyä edeltäneenä
vuonna 1910 Theodor Schvindt esitelmöi Egyptin-matkastaan ja Edvard
Westermarck Marokon-matkastaan. Esitelmöitsijöiden tiedetään tuoneen toisinaan näytteille myös ottamiaan valokuvia ja keräämiään esineitä, ja näistä osa hankittiin tai lahjoitettiin vierailun jälkeen yhdistykselle. Esimerkiksi joitain Westermarckin esineitä ja nelisenkymmentä
Gunnar Landtmanin Uudesta-Guineasta tuomaa esinettä jäi yhdistyksen
haltuun.235 Esineet oli järjestetty yhdistyksen tiloihin omaksi kokonaisuudekseen, johon viitattiin jo vuoden 1905 toimintakertomuksessa
museona.236 Kokoelmaa pyrittiin kasvattamaan varsin määrätietoisesti.
Esimerkiksi vuodelta 1910 olevan tiedon mukaan yhdistys oli kääntynyt
Suomen Lähetysseuran puoleen tiedustellen siltä afrikkalaisesineitä.
Samana vuonna museo sai oman huoneiston Hallituskatu 13:sta, missä
sen järjestelystä vastasi opiskelija V. V. Olin.237
Museon olemassaoloa tai toimintaa ei mainostettu lainkaan helsinkiläislehdistössä, joten se oli todennäköisesti pääosin yhdistyksen oman
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jäsenistön ja vieraiden käytössä ja tiedossa. Maaliskuun 1911 lopussa
museo sai kuitenkin hieman yllättäen julkisuutta ja yleisöä Suomen
matkailijayhdistyksen järjestämän tempauksen johdosta. Matkailijayhdistys organisoi nimittäin tuolloin kolme päivää kestäneen ”kiertokatsausten” tapahtuman, jonka avulla Helsinkiä pyrittiin tekemään tutummaksi kaupunkilaisille itselleen. Matkailijayhdistys oli laatinut kuponkivihkoja, joita lunastamalla pääsi tutustumaan edullisesti ja opastetusti
noin 80 laitokseen, rakennukseen ja tapahtumaan – muun muassa juuri Maantieteellisen yhdistyksen museoon.238 Kiertokatsauksia mainostava opaslehtinen kertoi museossa olevan ”[k]oko maapallon ihanuudet
nähtäwissä, kukin maanosa omassa suljetussa kammiossaan. Maallikoille odottamattoman paljon ihmeteltäwää.”239 Matkailijayhdistyksen
tempaus osoittautui onnistuneeksi, ja eri kohteisiin tehtyjä yksittäisiä
käyntejä kertyi kolmessa päivässä yli 61 000. Maantieteellisen yhdistyksen museo lukeutui varsin runsaasti yleisöä keränneisiin kohteisiin:
se mainittiin 500–1000 kävijää keränneiden kohteiden kategoriassa.240
Tämä oli varsin huomattava yleisö siihen nähden, että museo oli avoinna kunakin kolmena päivänä vain kahden tunnin ajan keskellä päivää.
Kiertokatsauksen jälkeisenä päivänä museo oli avoinna vielä yhdistyksen jäsenille, ja sen järjestyksestä vastannut V. V. Olin kertoi näyttelystä
paikallaolijoille.241
Koska Maantieteellisen yhdistyksen museota ei mainostettu helsinkiläislehdistössä ennen eikä jälkeen Suomen matkailijayhdistyksen
kampanjaa, se tarjosi todennäköisesti juuri sellaisen tavanomaisesta
poikkeavan kurkistuksen omaan kotikaupunkiin, jollaisia matkailijayhdistys oli tavoitellut. Museon tarkemmasta sisällöstä tai näytteillepanosta ei ole säilynyt matkailijayhdistyksen opaslehtisen lyhyttä
mainitaa lukuun ottamatta mitään tietoja. Maantieteellisen yhdistyksen vuosikertomusten perusteella esineitä oli kuitenkin edellisten noin
kymmenen vuoden aikana kertynyt varsin paljon.242 Tästä kertoo myös
se, miten näytteillepanoa nimitettiin museoksi, miten sille oli varattu
erillinen huoneistonsa ja miten eri maanosat voitiin järjestää erillisiksi
kokonaisuuksikseen.
Kampanjapäivien aikana museota esitteli Maantieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja, maantieteen professori Johan Evert Rosberg. Hän
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Suomen matkailijayhdistyksen opaslehti mainosti maaliskuussa 1911 järjestettäviä ”kiertokatsauksia”. Autokuskina mainoksessa toimi gorilla. Kuva: Kansallisarkisto, Suomen Matkailuliitto.
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piti maantieteen popularisointia tärkeänä tehtävänä ja oli itse kirjoittanut lukuisia yleistajuisia kirjoituksia ja teoksia, esimerkiksi Maa ja kansat -sarjan (1904–1907) sekä maantieteen oppikirjan Folkskolans geografi
(1908). Näistä käy ilmi, että Rosberg oli tutustunut laajasti eri kansoihin
ja niiden elinoloihin ja pystyi hahmottelelaan eri maanosien maantiedettä, historiaa ja taloutta lavealla otteella.243 Tästä oli epäilemättä hyötyä
koko maapalloa kuvaavan näyttelyn esittelyssä. Rosberg oli myös ilmeisen vaikuttava puhuja ja esiintyjä. Hänen oppilaansa ja myöhempi seuraajansa, professori J. G. Granö luonnehti häntä sotilaallisen komeaksi
ja kookkaaksi ”maantieteilijäpersoonallisuudeksi”, joka
[– –] oli erinomaisen pirteä ja sanan parhaassa merkityksessä opettava kertoja olivatpa sitten kuvattavina matkat vieraisiin maihin tai
lapsuudenaikuiset kulttuuriolot [– –]244
Professori Rosberg oli Maantieteellisen yhdistyksen voimahahmo ja
mukaansatempaava popularisoija. Vaikka yhdistyksen oma museo jäi
maaliskuun 1911 jälkeen samanlaiseen pimentoon, missä se oli ennen
matkailijayhdistyksen tempausta ollut, Rosbergilla tuntui olleen vankka
usko näyttelyiden voimaan houkutella laajoja yleisöjä.
Myöhemmin samana vuonna J. E. Rosberg tutustui Helsingissä vierailleeseen ruotsalaiseen tutkimusmatkailija ja kansatieteilijä Erland
Nordenskiöldiin – Koillisväylän purjehtijan Adolf Erik Nordenskiöldin
poikaan – joka oli tehnyt useita matkoja Etelä-Amerikkaan ja perehtynyt
eri intiaanikulttuureihin. Maantieteellisen yhdistyksen puheenjohtajan
ominaisuudessaan Rosberg kutsui Nordenskiöldin Suomeen erilliselle
esitelmäkiertueelle, joka toteutui maaliskuussa 1912.245 Kiertue oli jatkoa Nordenskiöldin Ruotsissa aloittamalla toiminnalle. Ilona Salomaan
mukaan Nordenskiöld vieraili Ruotsissa 22 paikkakunnalla ja kokosi
järjestämiinsä tilaisuuksiin noin 11 000 kuulijaa.246
Kiinnostusta riitti myös Suomessa. Muutamien päivien aikana Nordenskiöld piti ainakin Porvoossa, Helsingissä, Vaasassa ja Turussa esitelmän intiaaneista – yleisöä ilahduttaneiden taikalyhtykuvien kera.247
Hän kuljetti mukanaan myös tutkimusmatkoilta tuomaansa noin 250
esineen kokoelmaa, jonka hän järjesti erilliseksi, pientä pääsymaksua
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vastaan nähtäväksi näyttelyksi.248 Työläinen-lehti ilmoitti 1.4.1912, että
Porvoossa olisi myös kymmenhenkinen intiaaniseurue nähtävillä ja kehotti kaikki katsomaan ”punanahkoja”.249 Kyse oli kuitenkin mitä todennäköisimmin aprillipilasta, sillä Nordenskiöldillä oli vain esineitä esiteltävänään, eikä kiertävästä intiaaniseurueesta ole löydettävissä muita
mainintoja. Esineetkin keräsivät kuitenkin suuren yleisön. Esimerkiksi
Helsingissä näyttely järjestettiin Rosbergin isännöimälle maantieteen
laitokselle, ja siellä kerrottiin käyneen kahden päivän aikana peräiti 2500 kävijää.250 Kävijöiden joukossa oli suuri joukko koululaisia, ja
esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi ”Kiertäwästä intiaaninäyttelystä”
juuri nuorisoon vetoavasti ja perinteisiin stereotypioihin viitaten:
Intiaaniromaaneja ahmiwat pojat löytäwät oikeita rauhanpiippuja,
tikareita, sotanuolia ja jousia ja kauheimman kaikista, todellisen,
kaatuneelta wiholliselta nyletyn päänahan, skalpin [– –]251
Vaikka Erland Nordenskiöldin näyttely järjestettiin J. E. Rosbergin
kutsusta ja Maantieteellisen yhdistyksen isännöimänä, oli se lähtökohtaisesti Nordenskiöldin oma hanke ja siten varhainen esimerkki ulkomaisesta näyttelyvierailusta Suomessa. Nordenskiöldin toteuttama
kiertonäyttelyn idea oli kuitenkin tullut tutuksi Suomessa jo edeltäneen
vuoden aikana, sillä Maantieteellisen yhdistyksen museon kanssa samaan aikaan maaliskuussa 1911 avautunut Suomen Lähetysseuran ”kiinalais-afrikalaiseksi” nimetty näyttely muovautui luonteeltaan kiertäväksi. Näiden kahden kiertonäyttelyn reitit sattuivat jopa kohtaamaan, sillä
molemmat näyttelyt vierailivat Porvoossa samanaikaisesti maaliskuun
1912 lopulla.252

lähetysnäyttely kuljettaa kiinaan ja afrikkaan
Kiinalais-afrikkalaisen näyttelyn taustalla voidaan nähdä vaikuttaneen
useita tekijöitä, joista keskeisimpiin kuului Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön huomattava laajeneminen ja sitä seurannut kustannusten
kasvu 1900-luvun alkuvuosina. Ambomaan työalueen lisäksi kustannuksia lisäsi Hunanin maakuntaan Kaakkois-Kiinaan perustettu uusi
työkenttä.253 Koska seuran tulot olivat kokonaan kotimaisen varainkeruuuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 169

työn varassa, sitä pyrittiin lähetysjohtaja Jooseppi Mustakallion johdolla
aktiivisesti kehittämään.
Lähetysnäyttelytoiminta voidaan nähdä eräänä kokeiluna, jonka
avulla lähetystyölle pyrittiin hankkimaan uusia kannattajia ja tukijoita. Se ilmensi myös seuran piirissä Mustakallion kaudella (1897–1913)
tapahtunutta siirtymää perinteisestä saksalaisesta ja skandinaavisesta
vaikutuspiiristä kohti angloamerikkalaista lähetysmaailmaa.254 Kuten jo
aiemmin mainittu, lähetysmuseo- ja näyttelytoiminnan esikuvat tulivat
Britanniasta, mistä toimintamalli omaksuttiin nopeasti myös pohjoisamerikkalaisiin järjestöihin. Oli varsin luonnollista, että näistä piireistä
vaikutteita ammentava Suomen Lähetysseura tunsi kiinnostusta myös
näyttelytoimintaa kohtaan. Seuran leikearkistoon kerättiin vuosien varrella useita näyttelykuvauksia.255 Lähetysnäyttelyiden malli tuli myös
nähtäväksi aivan lähelle, sillä Svenska Missionsförbundet järjesti Kongonäyttelyn Tukholmassa alkuvuodesta 1907.256
Jooseppi Mustakallio toimi määrätietoisesti myös muiden uusien
toimintatapojen lanseeramisen ja varainkeruun vahvistamisen hyväksi.257 Hänen pyrkimyksensä liittyivät seuran kiristyneen taloustilanteen
lisäksi myös yleisempään huoleen kristillisyyden tilasta. Evankelisluterilainen kirkko oli joutunut vuosisadan alussa ennen näkemättömän arvostelun kohteeksi Suomessa, ja perinteinen kristillinen yhtenäiskulttuuri oli murenemassa. Taustalla vaikuttivat Venäjän Japanille
vuosien 1904–1905 sodassa kärsimää tappiota seuranneet yhteiskunnalliset levottomuudet ja koko valtakuntaan levinneet lakot. Suomessa
lakkoliike kohdistui erityisesti tiukentuneita venäläistämistoimia vastaan. Suomen kirkon johto ja valtaosa papistosta päätyi tässä tilanteessa
esivallalle uskollisen myöntyväisyyslinjan kannattajaksi,258 mikä herätti
laajaa paheksuntaa radikaalimpaan vastarintaan uskovien perustuslaillisten piireissä. Ajatus siitä, ettei kirkon piirissä ollut tehty tarpeeksi
Suomen oikeuksien puolustamiseksi levisi erityisesti tsaari Nikolai II:n
peräännyttyä Suomeen kohdistuneissa vaatimuksissaan. Eino Murtorinne on kuvannut kirkkoa kohdannutta yleistä tyytymättömyyden tunnetta hyökyaaltona, joka suuntautui kirkkoinstituutiota vastaan ja ilmeni
yleisenä uskonnonvastaisuutena. Myös voimistuva sosialistinen liike
sekä evoluutioajatteluun nojaava moderni luonnontiede asettivat uusia
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haasteita kirkolle.259 Lähetysjärjestöt pyrkivät toimintansa kautta tarjoamaan erään kontaktipinnan, jonka kautta menetettyyn kirkkokansaan
saataisiin uusi yhteys.
Vieraiden kansojen esineistön hyödyntäminen oli lähetystyöntekijöiden piirissä tunnettua jo pidemmältä ajalta. Kuten mainittu, Martti Rautanen oli esitellyt afrikkalaisesineitä kiertävän saarnatyönsä yhteydessä
jo 1890-luvulla, ja samaa tapahtui laajemminkin kotimaahan palaavien lähettien keskuudessa.260 Esineillä ryyditetystä saarnatyöstä ei ollut
pitkä askel varsinaiseen näyttelytyöhön. Aloite kiinalais-afrikkalaisen
näyttelyn järjestämiseksi ei kuitenkaan tullut Lähetysseuran johdolta,261
vaan Kiinassa kahdeksan vuotta työskenneeltä ja laajan esinekokoelman
keränneeltä lähetystyöntekijä Erland Sihvoselta. Näyttely perustui pitkälti Sihvosen kokoelmiin ja se suunniteltiin alun perin järjestettäväksi
kertaluontoisesti Helsinkiin Lähetysseuran tiloihin. Se avattiin 16.3.1911
neljän päivän ajaksi,262 mutta ”useilta tahoilta saapuneiden kehotusten
wuoksi” aukioloaikaa päätettiin jatkaa vielä neljällä päivällä.263 Näyttelyn
osakseen saama huomio oli luultavasti järjestäjille ja seuran johdolle
iloinen yllätys ja johti ajatukseen näyttelyn viemisestä myös muille paikkakunnille. Idea konkretisoitui nopeasti, ja seuraavan runsaan vuoden
ajan näyttelyä kuljetettiin Sihvosen johdolla paikkakunnalta toiselle yhä
uusien yleisöjen nähtäville. Sen reitti tarkentui vähä vähältä näyttelykiertueen edetessä ja sitä koskevan tiedon levitessä. Näyttelykiertue vieraili
lopulta yhteensä 15 paikkakunnalla seuraavasti:264
16.3.–23.3.1911
19.4.–23.4.1911
26.4.–28.4.1911
8.5.–13.5.1911
27.6.–29.6.1911
19.10.–25.10.1911
7.11.–15.11.1911
26.11.–30.11.1911
8.12.–14.12.1911
20.1.–26.1.1912
16.2.–21.2.1912

Helsinki (Lähetysseuran talo)
Kuopio (Taideteollisuuskoulun piirustussali)
Mikkeli (palokunnan talo)
Viipuri (Luterilainen rukoushuone)
Helsinki (Suomalainen normaalilyseo)
Turku (palokunnan talo)
Tampere (Emmaus, NMKY:n huoneisto)
Vaasa (Betania rukoushuone)
Oulu (NMKY:n huoneisto)
Pori (Kansalliskoti)
Forssa (Raittiustalo)
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28.2.–3.3.1912
15.3.–21.3.1912
29.3.–2.4.1912
18.4.–22.4.1912

Hämeenlinna (palokunnan talo)
Kotka (Evankelinen rukoushuone)
Porvoo (Raittiuskoti)
Riihimäki (Evankelisen nuorisoliiton rukoushuone)

Helsingin näyttelyn tarkka kävijämäärä ei ole tiedossa, mutta aikalaiskirjoitus arvioi paikalla käyneen tuhansia vieraita.265 Väkeä kävi joka
tapauksessa enemmän kuin mihin oli varauduttu, sillä juuri yleisömenestys oli tärkeä syy näyttelyn jatkamiselle. Näyttelykiertueen muiden
kaupunkien yleisömääristä on olemassa yhtä vähän tietoa, mutta lehtiartikkeleista ja näyttelyn järjestäjien muistiinpanoista selviää, että kävijämäärissä oli suurta vaihtelua päivittäin ja paikkakunnittain.266 Näyttelytilojen mainittiin olleen välillä tungokseen asti täynnä,267 ja esimerkiksi
yksin Tampereen näyttelyssä kerrottiin käyneen noin 7500 henkilöä.268
Kokonaisvoitot, järjestäjien laskelmat ja muut tiedot viittaisivat siihen,
että pitkälti yli 30 000 kävijää näki näyttelyn sen kiertäessä ympäri Suomea. Muissa maissa järjestettyjen lähetysnäyttelyiden kävijämääristä on
olemassa usein yhtä heikosti tietoa, mutta vaikuttaisi siltä, että suomalaishanke menestyi varsin hyvin moniin ulkomaisiin näyttelyihin verrattuna.269 Joka tapauksessa kiinalais-afrikkalainen näyttely kokosi Suomen
oloissa huomattavan suuren kävijämäärän.
Vaikka näyttelyillä pyrittiin keräämään varoja lähetystyölle, merkityksellisenä pidettiin myös sitä, että niiden kautta voitaisiin tavoittaa
ihmisiä, jotka eivät käyneet kirkossa tai osallistuneet lähetysseurojen
toimintaan. Tästä syystä näyttelyt pyrittiin järjestämään muualla kuin
kirkollisissa tiloissa. Myös kiinalais-afrikkalaisen näyttelyn tiloiksi järjestyi muutamalla paikkakunnalla koulu, palokunnan talo tai muu julkinen
tila. Näyttelyilmoituksia jätettiin kristillisiin ja uskonnollisesti sitoutumattomiin, suomen- ja ruotsinkielisiin sekä erilaisia poliittisia linjoja
edustaviin paikallislehtiin. Erland Sihvonen teetti lisäksi näyttelyjulisteita, joita levitettiin puoteihin ja kiinnitettiin katujen kulmiin.270
Tavoitteena oli siis laaja ja kaikin tavoin rajaamaton yleisö, mutta lähetysnäyttelyiden järjestäjien erityisen huomion kohteina olivat lapset
ja nuoriso.271 Tämä liittyi yleisemmin ajatukseen lasten kasvattamisesta
kristityiksi. Sihvonen kävi säännönmukaisesti kertomassa paikallisten
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koulujen rehtoreille ja opettajille näyttelyn avautumisesta.272 Koululuokkia saattoikin käydä parhaimmillaan jopa kymmenen päivässä, kuten
Kuopiossa, missä Erland Sihvonen kertoi jo uupuneensa vilkkaiden ja
rohkeiden savolaislasten kyselyihin.273 Sihvonen teki myös aikuiskävijöitä koskevia havaintoja. ”Hienostoväen” ja oppineiston käynnit tai heidän poissaolonsa huomattiin, samoin ”tehtaalaisten”.274 Pääsymaksun
pitäminen alhaisena oli olennainen tekijä mahdollisimman suuren ja
yhteiskunnallisesti lavean yleisön houkuttelemiseksi. Aikuisten pääsymaksu oli 50 penniä, lasten 25 penniä ja opettajan johdolla tulevien
koululaisten vain 10 penniä.275 Pääsymaksujen edullisuus mainittiin
usein näyttelyilmoituksissa, ja käsityksen edullisuudesta jakoivat myös
monet toimittajat.276 Moniin muihin samanaikaisiin näyttelyihin pääsi kuitenkin samansuuruisin sisäänpääsymaksuin. Esimerkiksi Erland
Nordenskiöldin intiaaninäyttelyyn perittiin täsmälleen samansuurusia
pääsymaksuja.277
Ensimmäisissä lehti-ilmoituksissa tapahtumaan viitattiin lähetysnäyttelynä, joka esitteli ”kansatieteellisiä y. m. esineitä Suomen Lähetysseuran työaloilta Kiinassa ja Afrikassa”.278 Näyttelylle vakiintui pian
”kiinalais-afrikkalaisen” – tai toisinaan myös ”afrikkalais-kiinalaisen” – näyttelyn nimitys.279 Välillä näyttelyä luonnehdittiin myös
kansatieteelliseksi, maantieteelliseksi tai taiteelliseksi näyttelyksi,280
mikä ilmensi tarvetta pitää potentiaalisten kävijöiden joukko rajaamattomana. Näyttelylle valittu nimi heijastaa suomalaisten ja yleisemminkin eurooppalaisten ihmisten Aasiaa ja Afrikkaa koskevan tiedon tasoa:
Kiina ja Afrikka tuntuivat ilmeisesti tutuilta ja hallittavissa olevilta kokonaisuuksilta siitäkin huolimatta, että näyttelyesineistö edusti varsin
rajallisia maantieteellisiä alueita ja etnisiä ryhmiä. Kiinnostavaa on, että
näyttely ei erityisesti pyrkinyt korjaamaan tätä epäsuhtaa, vaan esitti Kiinan ja Afrikan massiivisina monoliitteina, joiden sisäiset kulttuurit ja
niiden väliset erot eivät olleet erityisen huomion kohteena.
Näyttely jakaantui nimensä mukaisesti Kiinan ja Afrikan osastoihin,
jotka järjestettiin kulloinkin käytettävissä olevaan tilaan mahdollisuuksien mukaan toisistaan erilleen. Osastojen tarkoituksena oli esitellä Suomen Lähetysseuran työtä ja paikallisia oloja näillä kahdella työalueella,
mutta ne tekivät sen varsin eri tavoin. Seuraavassa käsitellään tarkemuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 173

min näyttelyn kahta osastoa, niiden sisältöä ja niihin liitettyjä merkityksiä tarkastelemalla sekä näyttelyn järjestäjien ja Lähetysseuran piirissä
ilmaistuja käsityksiä että yleisön kommentointia.
Kiinan osasto oli esineistöltään runsaampi ja se sai säännönmukaisesti suuremmat tilat käyttöönsä. Osasto rakentui Erland Sihvosen
oman kokoelman varaan ja sen järjestämiseen panostettiin ilmeisesti
enemmän, sillä osasto oli yleensä ensimmäiseksi valmiina.281 Säilyneet
näyttelykuvaukset ja -valokuvat kertovat esinepaljoudesta. Osaston seinät
oli peitetty korkeilla kalligrafiapaneeleilla, koruompelein koristelluilla
silkkikankailla sekä maisema- ja eläinaiheisilla maalauksilla ja muotokuvilla. Seinien vierille oli sijoitettu pöytiä, jotka olivat täpötäynnä erilaisia esineitä: veistoksia, astioita, teevälineitä, syömäpuikkoja, piippuja,
kirjoitusvälineitä, paikallisiin uskomuksiin liittyvää esineistöä, kirjeitä, asiakirjoja, kalentereita, kirjoja, lehtiä ja rahoja. Nähtävillä oli myös
runsas valikoima käsitöitä, vaatteita, laukkuja, lippuja ja virkamiesten

Lähetysnäyttelyn mittava Kiinan osasto levittäytyi Lähetysseuran talolla useaan
huoneeseen. Kuva: Atelier Nyblin A. B. Museovirasto, Suomen Lähetysseuran
kokoelma.
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arvomerkkejä. Kokonaisuuteen kuului myös kalligrafiakuvioitu kristillinen alttaritekstiili, suuri päivänvarjo sekä juhlakulkueissa kannettava
monimetrinen silkkinen lohikäärme.
Erland Sihvoselta itseltään ei ole säilynyt suunnitelmia tai kuvauksia
siitä, miten hän pyrki esittelemään Kiinaa näyttelynsä välityksellä. Lähetysseuran ja muiden kristillisten toimijoiden näyttelyä kommentoineista
kirjoituksista voi kuitenkin saada käsityksen siitä, miten Kiinan osaston
nähtiin toimivan. Kirjoituksissa voi havaita ristiriidan, joka koski yleisemminkin lähetystyötä maassa. Kiinan asema vanhana, loistaviin keksintöihin ja saavutuksiin yltäneenä sivilisaationa oli kiistämätön, mutta
toisaalta se nähtiin vääräuskoisena ja irrationaalisena maailmankolkkana, jolle kristinuskolla olisi paljon annettavaa. Tämä samanaikaisesti
kunnioittava ja holhoava asenne on nähtävissä esimerkiksi Herättäjälehden näyttelykuvauksessa maaliskuulta 1911, jossa kerrottiin aluksi
vuolaasti ja hämmästellen kiinalaisen esineistön ainutlaatuisesta taidokkuudesta. Artikkeli eteni vääjäämättä kohti keskeisiä kysymyksiä:
”Mitä muuta ajatella Kiinasta – kuin että se on suuresti siwistynyt kansa.
Tarwitseeko [K]iina parantajia?” Herättäjän kirjoittajalla oli asiasta varma
käsitys, ja tarvittavat todisteet löytyivät niin ikään näyttelystä:
Kauhea lohikäärme-epäjumala – puiset ja kiwiset epäjumalat, loitsukirjat y. m. kertowat mielen pimeydestä, yöstä, mikä peittää wanhan siwistyskansan. Opiumipiiput kertoiwat kurjasta orjuudesta
minkä alla kansa on huokaillut ja wieläkin huokaa. Buddalaisen
papin rukousrumpu y. m. poppawehkeet todistawat että kansa kaipaa hengen walkeutta. Kristinusko on ainoa tosi walon ja wapauden tuoja Kiinalle.282
Kiinalaisen yhteiskunnan oletetut ristiriitaisuudet tuotiin esiin myös
monen muun kristillisesti orientoituneen lehden näyttelykuvauksissa,
ja ratkaisuksi nähtiin Herättäjän tavoin kristinuskon leviäminen.283 On
vaikea arvioida, miten voimakkaasti tämä viesti välittyi itse näyttelystä
ja Erland Sihvosen opastuksista, sillä samansuuntaisia Kiinaa koskevia
pohdintoja esiintyi muutoinkin kyseisten lehtien sivuilla.284 Erland Sihvonen edusti Lähetysseuraa ja halusi näyttelyllään epäilemättä edistää
uudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 175

kristinuskon asiaa Kiinassa. Hänen suhtautumisensa kiinalaiseen kulttuuriin oli kuitenkin kunnioittava, ja hänen mainittiin usein puhuneen
kiinalaisista suurella lämmöllä ja kunnioituksella.285
Maailmannäyttelyissä ja muissa kansainvälisissä teollisuusnäyttelyissä oli 1800-luvun toiselta puoliskolta lähtien esitetty varsin kriittisiä näkemyksiä kiinalaisesta esineistöstä. Innovaatiokykyä ja edistystä
mittaavissa näyttelyissä kiinalainen esineistö näyttäytyi osoituksena
maan pysähtyneisyydestä, kykenemättömyydestä seurata aikaansa ja
uudistua.286 Tällaisia arvioita ei kiinalais-afrikkalaisen lähetysnäyttelyn
kohdalla kuitenkaan esitetty. Lehtien välittämä käsitys Kiinan osastosta
oli pääsääntöisesti hyvin myönteinen: se nähtiin yleensä koko näyttelyn
tärkeimmäksi osaksi. Kirjoittajat keskittyivät kuvailemaan erityisesti sitä,
miten näyttelyesineistö todisti Kiinan pitkästä sivistyksestä ja kulttuurin
korkeasta tasosta. Esimerkiksi kirjoitusvälineiden, rahojen ja virallisten
asiakirjojen nähtiin jo pelkällä olemassaolollaan todistavan järjestäytyneestä ja kehittyneestä hallinnosta.287 Sivistyksen pitkää historiaa pyrittiin puolestaan luonnehtimaan tekemällä vertailuja eurooppalaiseen
kronologiaan. Esimerkiksi erään näyttelyssä nähtävillä olleen kolikon
kerrottiin olevan ajalta ennen Sokratesta, ja monia muitakin esineitä
ajoitettiin ajalle ennen kristillisen ajanlaskun alkua.288 Vertailut Eurooppaan olivat siis Kiinalle usein varsin edullisia ja todistivat pitkästä historiasta. Näyttelyesineistä puhuttiin toisinaan antiikkina, ja joidenkin kerrottiin olevan niin vanhoja, ettei samanlaisia osattu valmistaa enää edes
Kiinassa.289 Esineillä nähtiin siis olevan niiden ikään ja harvinaisuuteen
liittyvää museaalista arvoa. Iän ohella arvon mittariksi nousi myös esineiden aitous.290 Näillä huomautuksilla pyrittiin selvästi korostamaan
näyttelyesineiden eroa suhteessa kiinalaisiin vientituotteisiin, joita oli
liikkunut eurooppalaisilla markkinoilla jo yli kahden vuosisadan ajan.
Suhtautuminen näytteillä oleviin tekstiileihin, seinävaatteisiin, pukuihin ja muihin käsitöihin oli avoimen ihaileva. Niiden nähtiin todistavan
tekijöidensä äärimmäisestä taidokkuudesta ja kehittyneestä ”kauneusaistista”.291 Monissa lehdissä tehtiin vertailuja eurooppalaisiin ja erityisesti suomalaisiin käsityötaitoihin, joiden nähtiin auttamatta jäävän
kiinalaisten varjoon.292 Selityksenä tälle mainittiin niin usein kiinalaisnaisten yhteiskunnallinen asema, että perustelun voi varsin todennä176 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

köisesti uskoa tarttuneen itse näyttelystä ja Erland Sihvosen selityksistä.
Esimerkiksi Pohjalainen kirjoitti kiinalaisista käsitöistä ja koristeista
seuraavasti:
Ihmetellä täytyy sitä suurta taitoa ja näppäryyttä jolla ne ovat valmistetut vaan eiväthän kiinalaiset naiset suotta olekaan pakotetut
ainoastaan tällaisessa työssä elämäänsä kuluttamaan, heiltä kun
kaikki muut tiet ovat sul[j]etut.293
Kiinalainen nainen esitettiin monissa artikkeleissa alistettuna, kodin
seinien sisään suljettuna olentona, jolla oli aikaa keskittyä käsitöihin
ja jalostaa taitonsa huippuun. Vertailukohdaksi piirtyi suomalainen
nainen, joka ei ehkä ollut käsistään yhtä taitava, mutta joka oli vapaa
toimija. Sihvosen tuntemasta ylpeydestä suomalaisnaisten asemaa kohtaan kertoo se, että hän esitteli Hufvudstadbladin reportterille näyttelyssä
ollutta kiinalaista almanakkaa kiinnittäen erityistä huomiota sen sisältämään mainintaan Suomen valtiopäivien naisedustajista.294
Näyttelyssä esillä olleet kiinalaisnaisten sidottuihin jalkoihin sopivat
pienet jalkineet nähtiin myös todisteena heidän yhteiskunnallisesta asemastaan. Esimerkiksi Kalevan kirjoittaja näki, että jalkojen sitominen
johti liikkumisen hankaluuteen, mikä puolestaan kahlitsi miljoonat ”onnettomat rammat naisparat” kotiin käsitöiden ääreen.295 Kiinalaisnaisten
jalkojen sitominen oli herättänyt kritiikkiä lähetystyöntekijöiden piirissä
jo pitkään,296 ja lehtikirjoitusten perusteella vaikuttaisi siltä, että myös
Erland Sihvonen välitti sitomiskäytäntöä vastustavaa informaatiota.297
Lähetysseuran oma julkaisu Kotilähetys puolestaan avasi aiheeseen hieman toisenlaisen näkökulman: sen mukaan kiinalaisnaisten ”luonnottoman pienet” kengät todistivat, että ”pakananaiset” olivat yhtä turhamaisia kuin kristitytkin ja siten samaa yhteistä alkuperää.298 Kiinalaisnaisten
jalat synnyttivät siis vahvoja reaktioita. Samoin kuin näyttelyssä esillä
olleet kiinalaiskäsityöt, myös kengät tuntuivat toimineen virikkeinä pitkille keskusteluille, joissa sivuttiin paitsi eri kansojen uskontoja myös
niiden luonnetta, tapoja ja moraalia.
Paikallislehtien näyttelykuvausten perusteella kristinusko ja lähetystyö eivät kytkeytyneet kaikkien kävijöiden kokemuksiin niin voimakuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 177

kaasti kuin kristillisesti orientoituneet lehdet asian esittivät. Kiinan
osasto nähtiin usein loisteliaan ja rikkaan sivistyskulttuurin esittelynä
ilman, että huomiota kiinnitettiin juurikaan kiinalaisten uskonnolliseen
elämään tai tarpeeseen vaikuttaa siihen. Kiinalaisiin uskomuksiin liittyneistä esineistä kerrottiin lähinnä uteliaisuutta tai hämmästystä tuntien
mutta muita kannanottoja välttäen. Lehtikirjoituksista välittyy myös se,
että lähetysnäyttelyyn ja sen järjestäjiin saatettiin suhtautua alun perin
varauksella. Näyttely onnistui yllättämään esimerkiksi turkulaisen Uuden Auran toimittajan:
Niinkuin lähetysseuran toimeenpanemalta näyttelyltä sopii odottaakin, on siinä warsinkin kiinalaisia uskonnollisia käsityksiä walaisewat esineet hywin edustetut. [– –] Erittäin suurta tunnustusta
ansaitsee kuitenkin se seikka, että näyttelyesineitä ei ole rajoitettu
tähän, waan esitetään siellä wielä sarja muita esineitä, jotka walaisewat montaa sivistyselämän muotoa ”Keskustan waltakunnassa”.299
Erland Sihvosen henkilöhahmo näyttäytyy lehtiartikkelien valossa näyttelyhankkeen johtajana ja Kiinan osaston suvereenina asiantuntijana.
Sihvosen auktoriteettia korostettiin viittaamalla hänen hyvään kielitaitoonsa ja pitkään oleskeluunsa Kiinassa.300 Sihvosta kohtaan tunnettua
kiinnostusta ja uteliaisuutta lisäsi edelleen se, että hän esiintyi näyttelyssä kiinalaisen virkamiehen asuun ja pitkään irtopalmikkoon sonnustautuneena. Myös näyttelyn vaihtuvat avustajat saivat lainata Sihvosen
kiinalaispukuja.301 Käytäntö oli varsin poikkeuksellinen, mutta kompensoi osittain sitä seikkaa, ettei suomalaiseen lähetysnäyttelyyn voitu
kansainvälisten mallien tavoin tuoda kiinalaisia tai muita lähetystyön
kohdekansojen edustajia yleisön nähtäville.302
Erland Sihvosen isännöimän Kiinan osaston viereen järjestettiin
Afrikkaa eli Ambomaan lähetysalaa esittelevä osasto, joka oli sekä esineistönsä että järjestäjiensä osalta Kiinan osastoa leimallisemmin yhteishanke. Näytteillä oli sekä Afrikkaan suunnanneiden työntekijöiden
omistamia että seuran haltuun aiemmin päätyneitä esineitä. Osaston
järjestely- ja esittelyvastuu vaihteli paikkakunnittain. Ambomaalla pitkään työskennellyt August Pettinen vastasi osastosta näyttelykiertueen
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Erland Sihvonen (seisoo takarivissä) ja Kotkan näyttelyn avustajat kiinalaisasuihin pukeutuneina. Kuva: Eud. Tenkanen, Atelier Kotka. Museovirasto, Suomen
Lähetysseuran kokoelma.

alkupuolella, mutta hänen lähdettyään takaisin kohti Afrikkaa osaston
järjestelyihin osallistui vaihtuva joukko Ambomaalla työskenneitä henkilöitä.303 Vuoden 1912 näyttelyiden osalta Sihvonen vastasi molempien
osastojen järjestelystä ja esittelystä itse.304
Afrikan osaston järjestäjien vaihtuessa myös siihen liitetyt merkitykset ja painotukset muuttuivat näyttelykiertueen kuluessa. Kokonaisuuden alun perin järjestänyt August Pettinen pyrki kuitenkin ohjeistamaan esillepanoa myös ollessaan itse poissa. Kun näyttely pystytettiin
ensimmäisen kerran Helsinkiin maaliskuussa 1911, siitä teetettiin 11
valokuvan sarja Atelier Nyblinillä. Pettisen ollessa myöhemmin estynyt
osallistumasta hän ehdotti, että Afrikan osaston esineet voitaisiin järjestää Nyblinin valokuvien mallin mukaan.305 Lisäksi Pettinen vakiinnutti
osastoa koskevia näkemyksiään kirjoittamalla näyttelyesineistä ja niiden
merkityksestä yksityiskohtaisen artikkelin, joka julkaistiin kesällä 1911
Lähetysseuran Kotilähetys-lehdessä.306 ”Ambolaisia kansanomaisia esiuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 179

neitä” -artikkeli on harvinainen näyttelykuvaus, sillä se valaisee suorasanaisesti näyttelyn järjestäjän näkökulmaa ja kertoo siitä, miten Pettinen
tarkoitti Afrikan osaston tulkittavaksi.
Afrikan osasto oli esinemäärältään selvästi niukempi kuin viereinen
Kiinan osasto ja vei siten pienemmän tilan. Kiinan osaston tavoin esineitä oli sijoitettu sekä seinille että pöydille, mutta afrikkalaisesineiden
esillepano noudatteli tiukemmin 1800-luvulta periytyvää tapaa koota
esineistä koristeellisia, symmetrisiä seinäsommitelmia.307 August Pettisen artikkelista selviää, ettei hän suunnitellut esineryhmiä vain temaattisiksi kokonaisuuksiksi, vaan ne olivat kokonaisen kehityskertomuksen
osia. Ensimmäinen ryhmä, joka koostui erilaisista seinälle asetelluista
sota- ja metsästysaseista sekä eläinten kalloista ja pöydälle sijoitetuista
puunäytteistä, kuvasi hänen mukaansa aikakautta, jolloin elanto hankittiin aseilla ja jolloin elämä oli villiä ja väkivaltaista. Seuraava, maanviljelysvälineistöä, viljanäytteitä ja erilaisia kotitalousesineitä esittelevä ryhmä puolestaan kertoi aikakaudesta, jolloin kansa oli jo ”jättänyt sotaiset
hommansa ja ryhtynyt rauhallisempiin tehtäwiin”.308 Kolmas ryhmä ei

Afrikan osaston esinekokonaisuuksia: vasemmalla maanviljelyä kuvaava asetelma, oikealla koruja, vaatteita ja soittimia. Kuva: Atelier Nyblin A. B. Museovirasto, Suomen Lähetysseuran kokoelma.
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noudattanut samaa kronologiaa, vaan koostui vaatekappaleista, koruista,
soittimista, ”noidan taikakaluista”, muista käyttöesineistä sekä pulloihin
säilötyistä hyönteisistä ja pikkunisäkkäistä. Seinillä oli lisäksi keihäitä,
käärmeennahkoja sekä antiloopin sarvet ja talja. Seinäasetelmista erillään omalla pöydällään oli afrikkalaiskylän pienoismalli.
Pettinen siis kuvasi ambokansojen elämää kehityshistoriallisesti ja
pyrki osoittamaan muutosta epävakaasta keräilijä-metsästäjäyhteisöstä
kohti pysyvämpää maatalousyhteiskuntaa. Jaottelu väkivaltaiseen ja rauhanomaiseen villiin noudattelee myös kahtiajakoa, jonka Deborah Root
on tutkimuksessaan maininnut erääksi läntisten eksoottisia kansoja koskevien kuvausten perusrakenteeksi.309 Mikään ei kuitenkaan todista sen
puolesta, että tätä Pettisen esittämää tarinaa konkretisoineet jouset, nuolet ja muut aseet olisivat olleet yhtään vanhempia kuin maanviljelykseen
liitetyt esineet ja astiat. Missään nimessä ne eivät olleet peräisin maanviljelystä edeltäneeltä kaudelta. Nykykäsityksen mukaan maanviljelytaito levisi läntiseen Afrikkaan bantuekspansion myötä 500-luvulla eaa.310
Varsinainen murroskausi oli siis kaukana menneisyydessä, vaikkakin
monet Lounais-Afrikan kansat säilyttivät pitkään paimentolaisuuteen
perustuvan elämäntapansa. Näyttelyasetelmiin liittyvät ajalliset ulottuvuudet tulivat ymmärrettäviksi lähinnä Pettisen omien selostusten
kautta – jotka eivät kuitenkaan välittyneet läheskään kaikille kävijöille.
Ainoastaan kahdessa näyttelykiertueen alkupuolelta olevassa lehtiartikkelissa toistuu ajatus eri kehitysvaiheista.311
Pettisen ohjeistuksesta huolimatta ajatus ei välittynyt samanlaisena
myöhemmissä näyttelyissä, mikä johtui ainakin siitä, että seinäasetelmat
eivät pysyneet alkuperäisen kaltaisina. Esimerkiksi Turun näyttelystä lokakuulta 1911 peräisin olevat kuvat osoittavat, että esineet aseteltiin Pettisen suunnitelmasta poikkeavalla tavalla. Lisäksi näytteillä oli ainakin
osittain eri esineitä.312 Näyttelyripustuksen muuttuessa myös valtaosa
lehtiartikkeleista alkoi toistaa kaavaa, jossa sotaisaa menneisyyttä ei
erotettu rauhallisemmasta, maatalousvaltaisesta nykypäivästä, vaan
nämä kaksi vaihetta sulautuivat pikemminkin toisiinsa yhdeksi, ajallisesti varsin epätäsmälliseksi nykytilanteeksi. Tämä ajallinen epämääräisyys muistuttaa Johannes Fabianin tutkimuksessaan kuvailemaa antropologian ja yleisemminkin läntisten ihmistieteiden pyrkimystä sijoittaa
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tutkimuskohteenaan oleva alkuperäiskansa eri aikaan kuin oma kulttuuri ja siten kiistää sen samanaikaisuus ja -kaltaisuus suhteessa omaan
kulttuuriin.313 Afrikan osaston ajalliseen ja kehitykselliseen paikantamiseen vaikutti lisäksi naapuriosaston Kiina, ikivanha korkeakulttuuri.
Moni kirjoittaja ottikin tehtäväkseen vertailla näyttelyn kahta osastoa
päätyen kertomaan primitiivisyydestä korkeakulttuuriin etenevää kehitystarinaa, jonka näyttelykokonaisuus tuntui heille paljastavan.314
Afrikkalaisten kulttuurien ja sivistyksen alhaisesta tasosta oltiin suomalaisessa lehdistössä varsin yksimielisiä, ja näyttelyssä esillä olevien
esineiden nähtiin toimivan tästä todisteina. Käsitys Afrikan kulttuurien
alkukantaisuudesta ei syntynyt yksin näyttelykäynnin pohjalta, vaan se
tuntui vaikuttaneen monen kävijän mielessä kouluopetuksesta, kirjoista
ja lehdistä omaksuttuna ennakko-oletuksena – aivan samoin kuin ajatus
Kiinasta vanhana sivilisaationa. Monet Afrikan osastoa kuvaavat kirjoitukset oli ladattu jo pitkään vaikuttaneilla stereotyyppisillä käsityksillä
afrikkalaisista kehittymättöminä, saamattomina ja lapsenomaisina ihmisinä.315 Vaikka August Pettinen tähdensi artikkelissaan ambokansojen
piirissä tapahtunutta muutosta ja kehitystä, paljon olisi kuitenkin vielä
hänenkin mielestään tapahduttava ennen todellisen sivistyksen saavuttamista. Pettinen päättikin yksityiskohtaisen artikkelinsa lähetystyön
merkitystä korostaen:
Alhaisella kannalla on siis wielä Ambokansa siwistyksessä. Ainoastaan Kristuksen ewankeliumi woi sen kohottaa. [– –] Mikäli kristinusko pääsee lewiämään kansassa ja tulee sydämmen asiaksi,
sikäli myös tawat muuttuwat ja raakuus häwiää. Siinä warmassa
wakaumuksessa jatkakaamme ilolla työtä ambolaisten hywäksi.316
Pettisen selityksessä lähetystyö muodostui siis tarvittavaksi muutosvoimaksi, joka nostaisi Afrikan kansat seuraavalle kehitystasolle. Suomen
Lähetysseuran rooli afrikkalaisten yhteisöjen muokkaajana tuntui lehtikirjoittelun perusteella olevan luontevammin hyväksyttävissä ja perusteltavissa kuin Kiinan osaston kohdalla, jossa esineistön loisto johdatti
useammin epäilemään kristinuskon viemisen tarvetta.
Afrikan osasto erosi Kiinan osastosta siinä, että se pyrki esineellisen
182 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

kulttuurin lisäksi esittelemään paikallista eläimistöä ja luonnonoloja.
Osasto pyrki tiivistämään Afrikan olosuhteiden ja elämän monia puolia
yksinkertaisiksi dioraamojen ideaa jäljitteleviksi asetelmiksi, kun taas
Kiinan osastolla luonto ei ollut millään tavoin läsnä. Kiinan osastoa
luonnehdittiin usein taiteelliseksi kun taas Afrikan osastoon viitattiin
pikemminkin kansa- tai luonnontieteellisenä. Afrikan osaston erilainen
painotus liittyi toisaalta ajatukseen afrikkalaisista luonnonlapsina, mutta näytteillepanossa voidaan myös nähdä yhteys samanaikaisiin siirtomaanäyttelyihin, joissa esiteltiin kohdealueen kansojen lisäksi laajasti
paikallisia olosuhteita, elinkeinoja, raaka-aineita sekä niiden käyttökelpoisuutta. Annie E. Coombes on esittänyt siirtomaanäyttelyiden vaikuttaneen brittiläisiin lähetysnäyttelyihin,317 ja myös kiinalais-afrikkalaisen
näyttelyn kohdalla omaksuttiin Afrikan taloudellista potentiaalia ja
hyödynnettävyyttä korostava näkökulma. Tämä näkyi esimerkiksi siinä,
miten afrikkalaisten taitoja ja raaka-aineita arvioitiin. Erityisesti puuvillan kasvatuksen sekä paikallisten kudonta- ja korinpunontataitojen
tulevaisuutta pohdittiin eri yhteyksissä.318 Näyttelykuvauksissa onkin
havaittavissa imperialistisia äänenpainoja sekä muutoin harvinaisia
viittauksia suomalaisten vaikutuksista, saavutuksista ja jopa jalansijasta
maailmalla. Samaan imperialistiseen viitekehykseen lukeutuivat myös
Afrikan villieläinten kallot, sarvet, nahat ja syöksyhampaat, jotka toimivat perinteisesti yläluokkaisen metsästyskulttuurin voitonmerkkeinä,
mutta olivat liukuneet laajemmin siirtomaaherruuden osoituksiksi.319
Monissa lehtikirjoituksissa pyrittiin rakentamaan määrätietoisesti eroa suomalaisen ja primitiivisiksi oletettujen afrikkalaisten välille.
Esillä olleet afrikkalaiset puiset kuokat, hakut, astiat ja monet muut
esineet eivät välttämättä eronneet kovinkaan radikaalisti perinteisestä
suomalaisista talonpoikaisesineistöstä. Muotojen ja käyttötarkoitusten
samankaltaisuutta ei kuitenkaan tuotu esiin yhdessäkään artikkelissa,
vaan huomio kiinnittyi pikemminkin afrikkalaisesineistön kehittymättömyyden korostamiseen. Esineistöä kuvailtiin tekotavoiltaan yksinkertaiseksi ja raskastekoiseksi korostaen sitä, miten monet esineet olivat
”luonnollisesti” suomalaisille täysin vieraita ja outoja.320 Afrikan osastolla havaittua alkuperäisyyttä ei siis selvästikään pyritty romantisoimaan,
vaan se liitettiin kyvyttömyyteen tai saamattomuuteen kehittää omaa
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kulttuuria. Suomalaisten kehitystaso ja alkuperä olivat olleet pitkään
keskustelun aiheina,321 mutta Afrikan osasto innoitti selvästi kirjoittajia
alleviivaamaan afrikkalaisten ja suomalaisten erilaisuutta sekä korostamaan Suomen asemaa osana sivistynyttä maailmaa.
Afrikan osasto sai pääsääntöisesti vähemmän palstatilaa lehdissä
kiinnostuksen kohdistuessa enemmän naapuriosastolle, josta kävijät
tuntuivat myös saaneen yksityiskohtaisempaa tietoa. Afrikan osaston kuvausten niukkuuteen tuntui vaikuttaneen se, että esillä olevien asioiden
ymmärtäminen ja verbalisointi oli haasteellista. Esimerkiksi näyttelyssä
kuullut vieraat paikan- ja kansojen nimet eivät välttämättä tarttuneet
helposti kävijöiden mieleen. Hufvudstadsbladetin toimittaja viittasi artikkelissaan Oshikangon seutuun sekä Oshidangona että Oschivambona.322 Toisaalta tarkkuus ei aina ollut kovin ollennaista. Etäännyttämisen
strategioita analysoinut Peter Mason on todennut, miten vierailta kuulostavien sanojen avulla voidaan luoda sameutta ja epäselvyyttä, joka
luo mystistä ja eksoottista tunnelmaa.323 Samaa on havaittavissa myös
suomalaisissa näyttelykuvauksissa.
Kokonaisuudessaan kiinalais-afrikkalainen lähetysnäyttely teki pääsääntöisesti huomattavan vaikutuksen kävijöihin. Näyttelyllä oli tarjota
jotain, mitä ei juuri muutoin ollut nähtävillä – ei Helsingissä eikä etenkään sen ulkopuolella. Erland Sihvonen itse totesi:
Sangen moni on ilmilausunut minulle kiitoksen että järjestin näyttelyn. Sanomalehdet ovat siitä hyvin puhuneet. Kannattaakin. Eihän Suomessa ole sellaista nähtävänä.324
Lehtiartikkelit kertovat voimakkaista kokemuksista. Erityisesti Kiinan
mutta myös Afrikan osasto avautui kävijöiden edessä ihmeellisen värikkäänä, runsaana ja visuaalisena. Ylelliset silkit ja taidokkaat helmi-,
kirjonta- ja korityöt herättivät katsojissa halun koskettaa, silittää ja hypistellä. Näyttely muutti monelle kävijälle tutut ja merkitykselliset paikat
– oman koulun tai paikallisen rukoushuoneen – uudeksi jännittäväksi
maailmaksi. Kävijöille tarjoutui tilaisuus haistaa suitsukkeen tuoksua
sekä kuulla kiinalaisasuisen Erland Sihvosen puhuvan kiinan kieltä.325
Näyttelyyn rakennetut ”Kiina” ja ”Afrikka” ympäröivätkin katsojansa
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monin tavoin ja olivat läsnä vahvasti aistittavina. Jotkut kävijät kommentoivat tunteneensa, miten he siirtyivät hetkeksi keskelle Kiinaa ja
Afrikkaa.326 Tony Bennettin esittämä ajatus siitä, että moniaistiset näyttelyasetelmat vahvistavat kävijöiden tunnetta osallisuudesta,327 sopii yksiin näyttelyvieraiden kommentoinnin kanssa.
Tällaiset korostetun materiaaliset ja useisiin aisteihin samanaikaisesti vedonneet näyttelyt ja muu viihdetarjonta yleistyivät Euroopassa
1800-luvun lopulla. Esimerkiksi Eric Ames on tutkimuksessaan luonnehtinut eksoottisten ihmisten ja eläinten esittelyyn erikoistuneen saksalaisen Carl Hagenbeckin liiketoiminnan perustuneen pitkälti elämyksellisten performanssien ja tilallisten kokemusten rakentamiseen.328
Suomessa vastaavanlaisia tilaisuuksia oli tarjolla vielä rajallisesti. Joillekin kävijöille näyttelykokemus olikin niin mukaansatempaava, että
he viipyivät näyttelyssä pitkään.329 Monien tiedetään tulleen uudelleen
toisen ja jopa kolmannen kerran.330 Monet kävijät kokivat, että näytteillä
olevat esineet mahdollistivat uudenlaisen konkretian ja havainnollisuuden tason, jonka kautta voitiin ymmärtää omakohtaisemmin sellaisia
Kiinaan tai Ambomaahan liittyneitä asioita, joista oli aiemmin voitu
korkeintaan kuulla tai lukea. Esimerkiksi Vaasan toimittaja innostui
kertomaan, miten
[– –] [t]ällaiset kokoelmat ne meitä juuri parhaiten tutustuttavat
näihin kaukaisiin maihin, kansoihin, heidän elintapoihinsa, taikauskoiseen epäjumalanpalvelukseen y. m. sellaisiin seikkoihin,
joista muuten emme mitenkään voisi saada niin havainnollista
ja selvää kuvausta. Siellä todellakin kehitämme itsellemme aivan
ilmielävän kuvan niinhyvin T’ien shian eli Kiinan valtakunnan ikivanhasta kulttuurista kuin myöskin Afrikan aivan luonnontilassa
elävän asujamiston elämästä ja sen alkuperäisestä kehityksestä.331
Näyttelyyn punoutuvan havainnollisuuden nähtiin palvelevan erilaisia
tarkoituksia. Kristilliselle yleisölle näyttely tuntui konkretisoivan vieraiden kansojen tilanteen ja vaativan siten äänekkäästi jokaisen apua. Esimerkiksi Viipurin lähetysyhdistyksestä todettiin, miten ”noita esineitä
katsellessa [– –] tuntui ikään kuin olisi kuulunut tuskainen huokaus:
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Kristitty, ethän sä korvias peitä, veljien pyynnöltä, auttakaa meitä!”332
Monet uskoivat näyttelyn havainnollistavan vaikutuksen palvelevan
erityisesti koululaisia: huolellisen näyttelykäynnin nähtiin vastaavan
suurta määrää lukemista ja opiskelua koulussa.333 Valtaosa kirjoittajista
kuitenkin näki, ettei näyttelyn anti rajoittunut yksin koulunuorisoon,
vaan sillä katsottiin olevan laajempi yleissivistävä ja maailmankuvaa
avartava vaikutus. Kiinan osastolla nähtiin olevan hieman yllättävästikin ajankohtaista merkitystä maassa nousseen vallankumousliikkeen
myötä.334 Monissa lehtikirjoituksissa vedottiinkin lukijoihin, jotta nämä
lähtisivät itse tutustumaan näyttelyyn. Lehdissä viitattiin myös toistuvasti siihen, ettei näyttelyä olisi mahdollista kuvata sanoin; jokaisen
olisi paras nähdä se omin silmin.335 Näyttely esitettiin lehtien palstoilla
paikkana, jossa kaikkien aikaansa seuraavan ja itseään kehittämään
pyrkivien olisi käytävä.
Näyttelyhankkeen edetessä ja laajetessa käsitys esillä olevien kokoelmien arvosta vahvistui. Ajatus pysyvämmästä näyttelystä vilahti jo kesäkuussa 1911, jolloin Hufvudstadsbladetin toimittaja tiedusteli Erland
Sihvoselta, miksei Antellin valtuuskunta ollut hankkinut mitään tämän
kokoelmista. Sihvosen vastaus oli, että Lähetysseura suunnitteli oman
lähetysmuseon perustamista.336 On kuitenkin selvää, että Erland Sihvosen päättäessä viimeisen näyttelynsä Riihimäellä seuraavan vuoden
huhtikuussa mitään museosuunnitelmaa ei ollut. Hän kertoi tällöin pitäneensä näyttelynsä loppuun, pakanneensa hienoimmat silkkikankaat
itselleen, valinneensa kolme laatikollista esineitä lähetettäväksi veljelleen ja tutuilleen – ”[s]aavat nyt kiinalaisen museon kukin kotiinsa” – ja
lähettäneensä loput seitsemän laatikkoa tavaroita Helsinkiin,337 todennäköisesti Lähetysseuran haltuun.
Uutena kotimaantyön toimintamuodon kokeiluna alkunsa saanut
näyttely oli nojannut voimakkaasti Erland Sihvosen kokoelmien, hänen työpanoksensa ja persoonansa varaan, ja hänen Kiinaan lähtönsä
lähestyessä näyttelyhankkeelle ei ollut jatkajaa. Toisaalta näyttely oli jo
ehtinyt Sihvosen johdolla kiertää kaikki Suomen suurimmat kaupungit
ja monet pienemmätkin paikkakunnat, joten sen tehtävä tuntui olevan
siltä erää suoritettu. Lähetysseuran johdolle oli myös epäilemättä käynyt ilmi se, että vaikka näyttelytoiminta tuotti enemmän kuin pelkkä
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kiertävä saarnatyö ja siihen nivoutuva kolehtien keruu, rahallinen tulos
oli silti melko vaatimaton ja suurten ponnistusten takana. Seuraavaa
näyttelyhanketta saatiin odottaa vuoteen 1926 asti, ja seuran oma museo
avattiin vasta tammikuussa 1931.338
Suomen Lähetysseuran kiertonäyttelyä voidaan pitää ajankohtaan
nähden varsin laajamittaisena ja määrätietoisena hankkeena. Se pyrki
saavuttamaan niin yhteiskunnalliselta taustaltaan kuin ikäjakaumaltaan
moninaisen yleisön Helsingissä ja lukuisilla muilla paikkakunnilla.
Vaikka näyttelyn taustalla oli lähetystyön viitekehys, se vetosi kävijöihin
monipuolisella asiantuntevuudella. Sekä Lähetysseuran että samanaikaisella Suomen maantieteellisen yhdistyksen näyttelyllä olikin voimakas
yleissivistävä pyrkimys. Molempien tulkinnat vieraista esinekulttuureista kiinnittyivät korostetusti tietoon ja asiantuntemukseen, joka oli
hankittu joko vuosien tieteellisellä työllä, toisten tekemiin tutkimuksiin
perehtymällä tai omakohtaisesti paikan päällä tutustumalla. Olennaista näille näyttelyhankkeille oli niiden tapa tuoda samanaikaisesti esille
useampia eri esinekulttuureja ja siten konkretisoida maailman kulttuurien moninaisuutta. Katsojalle annettiinkin mahdollisuus kaikenkattavan eksoottisuuden kategorian sisäisten erojen havainnoimiseen – joko
opastetusti tai omatoimisesti. Samalla oli mahdollista hahmottaa myös
suomalaisuuden paikkaa suhteessa maailman muihin esinekulttuureihin. Näyttelyiden tarjoama vieraiden kulttuurien kirjo oli kuitenkin
viime kädessä järjestäjiensä kontrolloimaa: näyttelyt avasivat näkymän
eräisiin rinnakkain asetettuihin ja siten toistensa kautta merkityksiä saaviin esinekulttuureihin.

Eksotiikka kansallisen taiteen inspiraationa
aasia ja afrikka suomalaisissa taiteilijakodeissa
Vieraiden kulttuurien esineiden keruu ja kasvaviin kokoelmiin 1910-luvun alkuvuosina nivoutuneet näyttelyhankkeet eivät liittyneet yksinomaan lähetystyön ja maantiedon popularisointiin, vaan asialla olivat
myös yksittäiset keräilijät, taiteilijat sekä taiteeseen ja taideteollisuuteen
liittyneet toimijat. Näyttelyhankkeista näkyvin oli huhtikuussa 1913 avauuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 187

tunut Taideteollisuusmuseon ”Jaapanilainen ja kiinalainen taidenäyttely”.
Monet muut taiteelliset hankkeet pyrkivät myös kokoelmien kartuttamiseen, mutta pitivät ne pienemmän piirin nähtävillä. Esimerkkinä tällaisesta määrätietoisesta, mutta suurelle yleisölle näkymättömiin jääneesta
projektista oli samana vuonna 1913 taitelija Akseli Gallen-Kallelan Tarvaspään ateljeekodin ullakolle järjestetty ”Afrikan-museo”. Vaikka nämä
hankkeet ajoittuivat samaan ajanjaksoon muiden väliaikaisten näyttelyjen kanssa ja täyttivät osaltaan suljetun Kansallismuseon aikaansaamaa
tyhjiötä, niillä oli myös pidempi, taiteilijapiirien keskuudessa voimistuneeseen eksotismin ja alkuperäisyyden ihailuun nivoutunut historiansa.
Tässä luvussa tarkastellaan suomalaisissa taidepiireissä syntyneitä keruu- ja näyttelyhankkeita sekä niiden tapoja määritellä ja hyödyntää eksoottisuutta. Ensimmäisessä alaluvussa huomio kiinnitetään yksittäisten
taiteilijoiden keruuhankkeisiin ja kotinäyttelyihin, jälkimmäisessä Taideteollisuusmuseossa ja sen lähipiirissä syntyneisiin näyttelyhankkeisiin.
Kuten jo aiemmin Taideteollisuusmuseon perustamista koskevassa
osiossa todettiin, 1800-luvun toisella puoliskolla eurooppalaiset taidepiirit mukaansa tempaisseet japonistiset ja eksotisoivat tuulet kantautuivat Suomeenkin asti kasvattaen taiteilijoissa uteliasta ja innostunutta
asennetta erityisesti aasialaisesineistöä kohtaan. 1870–1880-lukujen
japonististen keräilijöiden – Albert Edelfeltin, Adolf Erik Nordenskiöldin
ja Herman Frithiof Antellin – jalanjäljissä kulkivat pian seuraavat Pariisin kävijät, erityisesti Axel Gallén (myöhemmin Akseli Gallen-Kallela) ja
Pekka Halonen. Molempien tiedetään hankkineen Pariisin tavarataloista
ja japanilaisista puodeista taiteilijapiireissä suurta innostusta herättäneitä ukiyo-e-puupiirroksia tai niiden halpoja jäljennöksiä.339 Gallén osti
lisäksi keramiikkaa, lakkaesineitä, viuhkoja, naamioita, japanilaisen alttarikaapin sekä suuren kullatun Buddha-veistoksen.340
Japani-innostus oli 1800-luvun lopulle tultaessa muuttunut taiteenkeräilijöiden ja asiantuntijoiden harrastuksesta entistä kaupallisemmaksi
ja viihteellisemmäksi,341 eikä myöskään suomalaistaiteilijoiden keruun
motiivina ollut niinkään esineiden oletettu arvo tai alkuperäisyys, vaan
se, miten ne tuntuivat tarjoavan läntisen taiteen perinteitä rikkovia ja
uudistavia elementtejä. Anna Kortelainen on kuvannut Pariisin taiteilijapiireissä syntynyttä varhaista japonistista keräilyä taiteilijuuteen kuu188 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

luneena toimintana, jonka avulla osoittettiin yhteistä ymmärrystä taiteen
uudesta suunnasta ja sidottiin saman sukupolven taiteilijat tiiviimmin
omaksi ryhmittymäkseen. Se oli myös julkisen taiteilijakuvan rakentamisen väline. Oma ateljee koristettiin mahdollisimman näyttäväksi, jotta
potentiaalisiin ostajiin ja mesenaatteihin voitiin tehdä myönteinen vaikutus.342 Esimerkkejä japanilaisesineiden hyödyntämisessä sisustusten yksityiskohtina – tai lähtökohtina – oli löydettävissä runsaasti pariisilaisissa
taiteilijapiireissä. Kortelainen on tutkimuksessaan hahmotellut laajasti
sitä, miten erityisesti Albert Edelfeltin japanilaiskokoelmat syntyivät ja
kasvoivat 1870–1880-lukujen vaihteessa muuttaen taiteilijan kodin vähitellen japanilaisten esineiden, huonekalujen ja kuvien täyttämäksi kokonaisuudeksi, joka välittyi myös monin tavoin hänen maalauksiinsa.343
Myös Axel Gallén asetteli Pariisin opiskeluvuosinaan 1880–1890-luvuilla hankkimiaan japanilaisia tai Japaniin viitanneita kuvia ja esineitä
asuntonsa seinille. Esineet toimivat muodikkaina sisustuselementteinä
ja niillä on nähty olleen keskeinen vaikutus taiteilijan Kalevala-kauden
muotokieleen.344 Lisäksi sisustuksen mystiset esineet välittyivät hyvin
konkreettisella tavalla useisiin Gallénin Pariisin-kauden maalauksiin
– samoin kuin asunnon sisustukseen kuuluneet kansalliset elementit,
kuten ryijy, karhuntalja ja talonpoikaisesineet.345 Tunnetuimpiin esimerkkeihin kodin sisustuksen välittymisestä maalauksen välityksellä
suuren yleisön nähtäville kuuluu Gallénin Démasquée (1888).
Ranskasta palatessaan Gallén ja Halonen toivat esinehankintojaan
mukanaan Suomeen ja niitä tiedetään asetellun keskeisille paikoille
kotimaan kodeissa.346 Halosen lasten muistikuvien mukaan kotona oli
suuret pinot japanilaisia puupiirroksia,347 ja niistä ainakin osa oli ripustettuna kodin seinille.348 Halosenniemen eteisessä roikkui riisilamppu,
ja kodin esineistöön kuului myös japanilainen astiasto ja kiinalainen
kuppi. Halosen tiedetään lisäksi omistaneen ukiyo-e-puupiirtäjämestarin
Hokusain kirjan vuodelta 1899 sekä käyneen yliopiston kirjastossa tutustumassa sen kokoelmiin kuuluneisiin japanilaisiin teoksiin.349 Vaikka
Pekka Halosen taiteessa on usein nähty enemmän Gauguin-vaikutteita
kuin suoranaisia japonistisia piirteitä,350 on muutamasta hänen maalauksestaan identifioitu myös japanilaisesineitä. Myös japanilaisten korkeiden ja kapeiden kakemono-maalausten muoto sekä pelkistetty ilmaus
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vaikutti Halosen teoksiin.351 Myös muutamissa muissa suomalaissa taiteilijakodeissa tiedetään olleen yksittäisiä japanilaisia – tai japanilaisesta muotokielestä inspiraationsa saaneita – esineitä. Kuvanveistäjä Emil
Wikströmin Visavuoren kodin sisustukseen kuului muutamia japanilaisia puupiirroksia, matka-alttari sekä astiasto, jotka oli oletettavasti
hankittu taiteilijan opiskeluvuosina Pariisissa 1880-luvulla.352 Myös Jean
Sibeliuksen Ainolassa oli kaksi tiettävästi lahjoina saatua japanilaista
teeastiastostoa, jotka olivat perheen käytössä juhlapäivinä.353
Esinekokoelmat saivat erityisen merkittävän roolin Axel Gallénin
taiteilijakodeissa, sillä hänelle muodostui tavaksi perustaa koteihinsa
erityinen museotila. Suomalaista puusepäntaitoa kunnioittaneen erämaa-ateljee Kalelan valmistuttua Ruovedelle vuonna 1895 Gallén järjesti ateljeen musiikkikorokkeelle japanilaisen alttarikaapin, sen päälle
asetetun Buddha-veistoksen sekä symbolistisen Ad Astra -teoksensa
(1894) muodostaman kokonaisuuden. Tämän mystisen kombinaation
kerrotaan herättäneen paikkakuntalaisten keskuudessa paheksuntaa ja
epäilyjä talossa harjoitettavista pakanallisista menoista.354 Muut esinekokoelmansa Gallén järjesti yläkerran parvelle, jota nimitettiin perheen
piirissä museoksi. Taitelijan tytär Kirsti Gallen-Kallela muisteli myöhemmin museoparvella olleen japanilaista posliinia ja teatterinaamioita, tiibetiläisen temppelilyhdyn, meksikolaisen kivijumalan sekä puisia
”intiaanifakiireja”, mutta myös lukuisan joukon muita esineitä: täytettyjä
sisiliskoja, eläimen luurangon, kookospähkinän, etruskien kynttiläjalan,
riimukiven ja Beethovenin kuolinnaamion. Lisäksi kokoelmaan sisältyi
suomalaisia perinnekäsitöitä ja käyttöesineitä sekä Vienan Karjalasta
tuotuja pukuja.355 Kotimuseo muodosti taiteilijalle merkityksellisten esineiden kokoelman, eräänlaisen pienoismaailman, joka tuntui viittaavan
pikemminkin uuden ajan alun kuriositeettikabinetteihin kuin Gallénin
oman ajan museokäytäntöihin. Ajan eurooppalainen museomaailma oli
kuitenkin taiteilijalle läheisesti tuttu. Käynnit taidenäyttelyissä ja -museoissa olivat hänelle arkipäivää sekä kotimaassa että ulkomailla ollessa.
Lisäksi monet kulttuurihistorialliset ja kansatieteelliset museot – esimerkiksi Pariisin suuri ulkomaisen kansatieteen museo Trocadéro356
– oli taiteilijaperheelle tuttuja.357
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hetystyöpiirien ulkopuolisia henkilöitä, joilla oli sopivia kontakteja tai
muita mahdollisuuksia henkilökohtaisten aasialais- tai afrikkalaiskokoelmien kartuttamiseen. Varhaisista keräilijöistä on kuitenkin mainittava
erityisesti Kustaa Hiekka, joka johti menestyksekästä kultasepänalan
liiketoimintaa. Kultaseppämestariksi opiskellessaan Hiekka oli käynyt
useissa maailmannäyttelyissä, ja liiketoiminnan laajeneminen mahdollisti vuosittaiset pitkät ulkomaanmatkat 1880-luvulta lähtien – niiden
joukossa myös vuosina 1907–1908 tehdyn maailmanympärimatkan.358
Kustaa Hiekka hankki matkoiltaan runsaasti kiinalaisia ja muita aasialaisia esineitä, jotka koristivat vuosikymmeniä hänen kotiaan Tampereella. Vaikka Hiekan kokoelma pysyi yksityiskodin seinien suojissa, hänen pyrkimyksenään oli jo varhaisessa vaiheessa oman taidekokoelman
ja yleisölle avoimen museon perustaminen. Aasialaisesineistön keruun
taustalla olivat erityisesti taiteelliset tavoitteet. Kokoelmiin hankittiin
muun muassa laajoja kiinalaisia maalaussarjoja sekä norsunluusta,
hopeasta sekä muista arvomateriaaleista valmistettuja luksusesineitä.
Hiekan kokoelma erosikin esimerkiksi Edelfeltin, Gállenin ja Halosen
kokoelmista siinä, että hankintojen lähtökohtaisena motiivina oli perustaa taiteellisesti arvostettava ja myös hinnaltaan arvokkaiden esineiden
kokoelma. Minna Törmän arvion mukaan osa hankituista esineistä oli
tarkoitettu kuitenkin lähinnä vientiin tai matkailijoille myytäväksi.359
Suunniteltu museohanke viivästyi ja Kustaa Hiekan taidemuseo avautui yleisölle vasta vuonna 1931.360 Vaikka kokoelma jäi pitkään suurelle
yleisölle tuntemattomaksi, ja sen näkivät lähinnä Hiekan kotona vierailleet ystävät ja liikemiestuttavat, se kuvastaa suunnitteilla ollutta näyttelyhanketta, joka nojautui monista muista aikalaishankkeista poiketen
aasialaisesineistön luksusarvoon.
Aasia – ja erityisesti Japani – dominoi pitkään suomalaistaiteilijoiden
ja -keräilijöiden eksotiikannälkää ja esinekeruuta. Japonistisella keruulla
oli vuosikymmenten perinteet ja runsaasti esikuvia Pariisissa ja muissa
Euroopan suurkaupungeissa, mutta myös muiden kansojen esinekulttuureista ja estetiikasta ammentava eksotiikka nousi 1800–1900-lukujen
taitteessa yhä merkittävämpään rooliin erityisesti Paul Gauguinin ja Pablo Picasson esimerkkien myötä.361 Käynnissä olleelle taiteen murrokselle
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toisesti oman kulttuurin syntyjuurilta – rajaseuduilta ja erämaista – tai
kaukaisten, primitiivisiksi ja turmeltumattomiksi oletettujen luonnonkansojen parista.362 Sama alkuperäisyyden tavoittelu johdatti myös Axel
Gallénin taiteellisia pyrintöjä ja käynnisti uudenlaisen vaiheen hänen
taiteilijan ja esinekeräilijän urallaan. Gallén – tässä vaiheessa jo GallenKallela363 – päätyi nimittäin henkilökohtaisen taiteellisen kriisinsä keskellä etsimään rauhaa matkustamalla Brittiläiseen Itä-Afrikkaan, missä
hän viipyi perheineen kesäkuusta 1909 marraskuuhun 1910. Afrikka
ei ollut alun perin suinkaan itsestään selvä määränpää Gallen-Kallelan
maalausmatkalle. Vaihtoehtoina pohdittiin myös Japania, Ceylonia, Intiaa, Jaavaa, ”Etelämeren saaria”, Madagaskaria, Brasiliaa ja kotoista Lappia.364 Tavoiteltu eksoottinen alkuperäisyys ei siis ollut maantieteellisesti
määritetty, vaan sen ajateltiin voivan löytyä hyvinkin erilaisista paikoista.
Afrikan-matka käänsi Gallen-Kallelan kiinnostuksen aasialaisesta
esineistöstä afrikkalaiseen. Samalla se aloitti taiteilijan keruu- ja kotinäyttelytoiminnassa aiempaa huomattavasti intensiivisemmän vaiheen.
Gallen-Kallela tapasi juuri ennen lähtöään Pariisissa ystävänsä Eliel
Aspelin-Haapkylän (aiemmin Eliel Aspelin), joka oli toiminut pitkään
yliopiston Historiallis-kansatieteellisen museon amanuenssina, sen
jälkeen estetiikan ja kirjallisuuden professorina sekä Antellin valtuuskunnan puheenjohtajana.365 Vaikka Aspelin-Haapkylä johti viimeksi
mainitussa tehtävässään Kansallismuseoon hankittavien kokoelmien
ostotoimintaa, afrikkalaisen esinekokoelman keruusta ei mitä ilmeisimminkään sovittu miesten kesken ennen matkaa. Se tuli kuitenkin
Gallen-Kallelan mieleen pian Afrikkaan saapumisen jälkeen. Hän kirjoitti Aspelin-Haapkylälle:
Hyvin kauniita aseita, pukuja ja koristettuja tarvekaluja täällä on.
Pitäisi välittömästi Antellin kokoelmia varten lähettää tänne joku
tuhatmarkkanen. Sillä voisin ostaa melkoisen kokoelman arvokasta
etnografillista tavaraa, johon ehkei tulevaisuudessa enää satu tällaista tilaisuutta, sillä tämä kaikki on pikaisesti katoavaa sitä myötä
mitä englantilainen ”sivistys” edistyy. [– –] Siitä olen varma, ettei
rahat hukkaan menisi – kumma, ettei tämmöistä ehdotusta ole
minulle tehty.366
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Kirjeen johdosta Antellin valtuuskunta päätti syyskuun 1909 kokouksessaan myöntää Gallen-Kallelalle tuhat markkaa, jotka toimitettiin
Nairobiin. Saatesanoissa toivottiin, että taiteilija pystyisi hankkimaan
rahoilla ”joukon taiteellisessa suhteessa hauskoja ja kuvaavia esineitä” ja
esitettiin, että hän merkitsisi muistiin ”miltä alueelta ja miltä heimolta
kukin esine on ostettu, mihin sitä on käytetty y.m.s. puhtaasti kansatieteellisiä seikkoja”.367 Gallen-Kallelalta toivottiin siis taiteilijan silmin
valittua, mutta tieteellisesti dokumentoitua kokoelmaa. Posti Helsingin
ja Nairobin välillä kulki hitaasti, ja paluupostissa Gallen-Kallela kertoi
jo ehtineensä hankkia ”hyvän osan” esineistä – ollessaan siis vielä ilman
tietoa rahoituspäätöksestä ja siihen liittyneistä keruuohjeista.368 Ajatus
kokoelman hankkimisesta – joko itselle tai Kansallismuseolle – oli siis
vahva heti matkan alusta lähtien.
Akseli Gallen-Kallelan Afrikassa keräämä kansatieteellinen aineisto
käsitti yhteensä yli 200 esinettä keihäistä, kilvistä ja muista aseista soittimiin, kotitalousesineisiin, tekstiileihin, asuihin ja koruihin. Esineiden
dokumentointi jäi Antellin valtuuskunnan toiveesta huolimatta vähäiseksi,369 eikä taiteilija juurikaan kuvaillut keruunsa syitä. Harvojen mainintojen perusteella vaikuttaisi siltä, että esinekeruuseen motivoi yllä
siteeratussa kirjeessä mainittu pelko afrikkalaiskansojen muuttumisesta
ja häviämisestä eurooppalaisen kulttuurin paineessa. Koskemattomia
luonnonmaisemia ja turmeltumattomia luonnonkansoja etsimään tullut Gallen-Kallela raportoi kulttuurikontaktien ja vieraiden vaikutteiden
aiheuttavan alkuperäiskansojen ”pilaantumista”.370 Esinekeruu oli siis
Gallen-Kallelalle eräänlaista tieteellistä pelastustyötä, tarvetta dokumentoida katoavaksi uskottua kansankulttuuria. Tämä saksalaisesta kansatieteen tutkimuksesta tuttu keruumotivaatio oli levinnyt 1900-luvun
alkuun mennessä yleisemmin eurooppalaisiin museopiireihin ja vaikutti myös Gallen-Kallelan tapaisten satunnaisten kaukomatkailijoiden
käytäntöihin.
Sitä vastoin Gallen-Kallelan Afrikassa harjoittama esinekeruu ei tuntunut ainakaan suoranaisesti liittyneen eurooppalaisten taiteilijoiden
parissa levinneeseen eksotismiin, jossa Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöä hyödynnettiin oman kuvallisen ilmaisun lähteenä ja
inspiraationa. Vaikka Gallen-Kallela arvioi keräämiään esineitä taiteilijan
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silmin ja luonnehti niitä ”taiteellisesti mieltäkiinnittäviksi”,371 afrikkalaiset esineet eivät japanilaisesineiden tavoin enää päätyneet hänen teostensa aiheiksi. Gallen-Kallelan mielenkiinto esineistöä kohtaan tuntui
olevan pikemminkin kansatieteellistä. Brittiläinen Itä-Afrikka on etnisesti hajanainen alue eikä lainkaan helppo keruualue. Johannes Fabian
on esittänyt ajatuksen siitä, miten kansatieteellisten esineiden keruulla
saatettiin jossain tapauksessa kompensoida omaa kykenemättömyyttä
ymmärtää syvällisemmin vieraiden kansojen toimintaa motivoivia ajatuksia.372 Esinekeruu tuntui tarjoavan myös Gallen-Kallelalle keinon hahmottaa, luokitella ja tallentaa ympäröivää kulttuurista moninaisuutta.
Gallen-Kallelan perhe palasi koti-Suomeen helmikuussa 1911, ja pian
sen jälkeen Antellin valtuuskunnasta pyydettiin selvitystä Antellin kokoelmiin tehdyistä hankinnoista.373 Pääosa kokoelmista oli saapunut
Suomeen jo edellisen vuoden lopulla ”huoneen kokoisissa” rahtilaatikoissa,374 mutta laatikot olivat pysyneet suljettuina, sillä Gallen-Kallela
halusi pitää itsellään oikeuden päättää, mitkä esineistä jäisivät hänelle
itselleen. Pakkauslaatikot odottivat Kansallismuseon tiloissa aina joulukuuhun 1911 asti,375 jolloin Gallen-Kallela tapasi museolla Antellin valtuuskunnan ja museon edustajia – muun muassa Eliel Aspelin-Haapkylän ja A. O. Heikelin. Tässä tapaamisessa Gallen-Kallelan kansatieteellisestä kokoelmasta erotettiin Antellin kokoelmiin sijoitettavaksi 43
esinenumeroa, jotka käsittivät noin 60 yksittäistä esinettä.376 Vähintään
kaksinkertainen määrä esineitä jäi taiteilijalle itselleen.377 Eläintieteelliset kokoelmansa Gallen-Kallela lahjoitti Keisarillisen Aleksanterin yliopiston eläinmuseolle.378
Antellin valtuuskunnalle erotetut esineet jäivät Kansallismuseoon,
missä ne siirrettiin odottamaan eksoottisen osaston järjestämistä ja
museon aukeamista. Muu osa kokoelmasta kuljetettiin Gallen-Kallelan
perheen kotiin Albergan kartanon vanhaan päärakennukseen Leppävaaraan. Gallen-Kallelan tiedetään jo pian paluunsa jälkeen koristaneen
kotiaan monin Afrikan muistoin. Seinille aseteltiin ainakin elefantinhäntä, krokotiilinnahka, kilpikonnankuori sekä lukuisia matkalla tehtyjä maalauksia, jotka toimivat malleina työn alla oleville suuremmille
maalaustöille ja ympäröivät perheen kaivatuilla maisemilla ja tunnelmilla.379 Afrikan-kauden värikylläisten teostensa julkisen esittelyn suhteen
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taiteilija oli erittäin varovainen ja pidättyvä. Hän oli saanut esimakua
maalausten aiheuttamasta hämmennyksestä ja kritiikistä jo lähetettyään
Afrikasta joukon maalauksia Libertyn salonkiin Helsinkiin.380 Seuraavan
taidenäyttelyn ajankohtaa tivaaville toimittajille hän kertoi järjestävänsä näyttelyn ainoastaan tuttavilleen ja kutsuvieraille.381 Hän pohti myös
mahdollisuutta asettaa maalauksensa esille eläin- tai kasvitieteellisessä
museossa, missä ne toimisivat lähinnä muita kokoelmia täydentävinä
kuvituksina.382 Vastaavan ajatuksen hän esitti myös näyttelyasiaa ajavalle
Eliel Aspelin-Haapkylälle:
Minä olen ajatellut, että olisi paljon hauskempi ja esimerkiksi nuorille opettavampi jos samalla näyttelisi kaikki luonnontieteelliset
ja etnografiset kokoelmat mitkä siellä retkikunnallani hankin?383
Koska Akseli Gallen-Kallela suhtautui Afrikan-kauden maalauksiinsa
epäröiden ja kritiikkiä ennakoiden, hän tuntui näyttelysuunnitelmallaan
siirtävän huomiota pois maalauksistaan upottamalla ne osaksi eksoottista kokonaistaideteosta. Samankaltainen luonnon- ja kansatieteellisiä
sekä taiteellisia elementtejä hyödyntävä kokonaisvaltainen esitystapa oli
toisaalta tuttu ajan siirtomaa- ja maailmannäyttelyistä ja myös lähetysnäyttelyistä.
Afrikkalaisesineet olivat kasvavassa roolissa Akseli Gallen-Kallelan
uutta Tarvaspään ateljeekotia suunniteltaessa. Perheen kaipuu Afrikkaan jäi kytemään niin vahvana, että vuonna 1913 valmistuneen rakennuksen yläkertaan, ateljeen yläpuolelle, järjestettiin Afrikan-museoksi
nimitetty huone. Se oli yli 10 metriä pitkä tila, jonne taiteilijan tyttären
Kirsti Gallen-Kallelan muistelmien mukaan ”ripustettiin kaikki kikujukilvet, massaikeihäät ja miekat punaisissa huotrissaan, hyllyille pienemmät esineet”.384 Kotinäyttely oli perheenjäsenten tapa palata hetkeksi
ikävöityyn Afrikkaan, mutta kokoelmaa tiedetään esitellyn myös talon
lukuisille vieraille. Esimerkiksi maailmansodan jo sytyttyä ja venäläisten linnoitustöiden edetessä Tarvaspään ympäristössä rakennuksessa
järjestettiin huhtikuussa 1915 suuret juhlat, joiden vieraille esiteltiin
museota.385 Samassa kuussa Tarvaspäässä juhlittiin myös Akseli Gallen-Kallelan 50-vuotisjuhlia,386 ja laajoille onnittelijajoukoille tarjoutui
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todennäköisesti jälleen tilaisuus kurkistaa yläkerran afrikkalaiseen näyttelyyn. Kirsti Gallen-Kallela suostuteltiin myös monina Afrikan-matkan
jälkeisinä vuosina pukeutumaan kikujutytöiltä saamiinsa asuihin ja esittämään afrikkalaisia tanssi- ja lauluesityksiä.387
Perhe joutui kuitenkin jättämään Afrikan-museon ja koko vastavalmistuneen Tarvaspään vielä samana vuonna 1915 ja siirtymään sodan
alta Ruovedelle pitkään asumattomana olleeseen Kalelaan. Kalela odotti
tulijoita siinä kunnossa, mihin se oli yli kymmenen vuotta aiemmin
jätetty, ja ilmeisesti myös museoparvi oli ennallaan. Kirsti Gallen-Kallela
kertoi Kalelan ovesta sisään tullessaan astuneensa keskelle lapsuuden
tunnelmaa:
[– –] siinä olivat urut ja goottilainen kaappi, valkoinen elefantti seisoi paikallaan porraspylvään päässä, sisiliskot roikkuivat parvekkeen katosta, takassa oli kauan sitten hiiltynyt tuhka.388
Valtaosa uudesta Afrikka-kokoelmasta jätettiin nyt vuorostaan Tarvaspäähän. Sotavuosina ateljeekoti joutui murtojen ja ryöstelyjen kohteeksi.
Rötöstelijöiksi mainittiin nuoriso, mutta Kirsti Gallen-Kallelan muistelmissa mainitaan, että sisällissodan aikana myös saksalaiset veivät
muun muassa miekkoja mennessään, ja että esineitä olisi myöhemmin
tunnistettu Hampurin museossa.389 Itäafrikkalaisia esineitä oli toki päätynyt runsain mitoin saksalaisiin kansatieteen museoihin jo pelkästään
Saksan Itä-Afrikasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa ennen ensimmäistä maailmansotaa.
Akseli Gallen-Kallelan keruuharrastus ja hänen tapansa rakentaa
koteihinsa kauniiden ja merkityksellisten esineiden kokonaisuuksia
kulkivat taiteilijantyön rinnalla vuosikymmeniä. Alkuvaiheen kauniista,
mystisistä ja teoksiinkin päätyvistä viittauksista japanilaisiin esineisiin
siirryttiin vähitellen kohti systemaattisempia keruutapoja ja esineiden
erillisyyttä maalauksista. Kansatieteellisesti orientoitunut keruu jatkui
myös taiteilijan Amerikan-matkalla 1920-luvulla, samoin tapa järjestää
kasvavat kokoelmat osaksi kulloisenkin kodin sisustusta.390
Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja muiden suomalaisten taiteilijakotien esinekokoelmat eivät saavuttaneet eivätkä edes tavoitelleet
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suurempaa yleisöä. Ne osoittivat pikemminkin mielenkiintoa yksityisten ja luonteeltaan hyvin henkilökohtaisten ja itselle merkityksellisten
näytteillepanojen ja interiöörien rakentamiseen. Vaikka esineiden keruu ja niiden järjestämien oli suomalaisesta näkökulmasta laajaa ja jopa
määrätietoista, taiteilijakokoelmat eivät kilpailleet suomalaisten tai eurooppalaisten julkisten museokokoelmien kanssa – korkeintaan toisten
taiteilijakotien sisustuksen kanssa. Ne myös henkivät varsin yhtenäistä
arvostusta kaukaisten kulttuurien esineistöä kohtaan. Esineiden nähtiin
tarjoavan arjesta poikkeavia tunnelmia ja esteettisiä elämyksiä, joiden
toivottiin inspiroivan taiteellista ilmaisua ja laajentavan tai uudistavan
aiempaa kuvakieltä. Erityistä kuitenkin on, miten tämän taiteilijakoteihin järjestetyn eksotiikan nähtiin palvelevan viime kädessä laajemminkin kansallisen taiteen päämääriä. Gallen-Kallela ja Halonen olivatkin
osa sitä ulkomailla koulutuksensa saanutta ja laajasti kansainvälisesti
verkottunutta eurooppalaistaitelijoiden joukkoa, jotka ympäröivät itsensä eksoottisuudella, mutta joiden odotettiin jalostavan taiteessaan kansallinen ilmaisu huippuunsa.

eksoottinen kaupallistuu taideteollisuusnäyttelyissä
Hakasalmen huvilassa – vastapäätä ulkoisesti jo täysin valmista, mutta
edelleen suljettua Kansallismuseota – avautui huhtikuun lopussa 1913
vajaan kuukauden ajaksi Taideteollisuusmuseon organisoima ”Jaapanilainen ja kiinalainen taidenäyttely”. Näyttely oli eräänlainen päätepiste
Taideteollisuusyhdistyksen piirissä ja läheisesti sen ympärillä jo pitkään
kasvaneelle kiinnostukselle, joka nivoutui Taideteollisuusmuseon perustamisvaiheen aasialaispainotukseen. Tässä osiossa perehdytään tarkemmin näihin taideteollisuuspiireissä muotoutuneisiin, voimistuvan
kaupallisiin näyttelyhankkeisiin.
Jouduttuaan lähtemään Arppeanumista alkuvuodesta 1879 Taideteollisuusmuseo oli sijainnut lukuisissa eri osoitteissa, kunnes se pääsi
kesällä 1888 muuttamaan edellisenä vuonna valmistuneeseen Ateneumiin. Kuitenkin myös Ateneum jäi välivaiheeksi museon historiassa,
sillä tilojen käydessä ahtaiksi se joutui vuonna 1912 siirtymään Aurora
Karamzinilta Helsingin kaupungin omistukseen saadun Hakasalmen
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punginmuseo,391 joten kyse oli jälleen Arppeanumin tapaan pienestä
museokeskittymästä. Taideteollisuusmuseon lukuisat muutot aiheuttivat miltei jatkuvan tarpeen järjestää kokoelmia ja näytteillepanoja. Samanaikaisesti käytiin myös keskustelua museon tulevasta suunnasta
ja kehityksestä. Tässä yhteydessä julkisuudessa esitettiin näkökantoja,
joiden voidaan nähdä ainakin osin kritisoineen Walfried Spåren johdolla
Wienissä tehtyjä aasialaishankintoja. Vuonna 1877 professori Carl Gustaf Estlander kirjoitti nimittäin Taideteollisuusmuseon aiempaa suunnitelmallisemman kasvattamisen puolesta ja korosti, että esinekeruun
peruslähtökohtana olisi esineiden esimerkillisyys omassa lajissaan. Hänen mukaansa esineet, joilla oli ainoastaan kansatieteellistä tai kuriositeettiarvoa, olisi pidettävä kokoelman ulkopuolella.392 Toinen keskeinen
kulttuurivaikuttaja, Jac. Ahrenberg, kirjoitti samaan sävyyn muutamaa
vuotta myöhemmin.393 Kansatieteellisen tai kuriositeettiarvon voi nähdä
viitanneen esimerkiksi Wienin maailmannäyttelystä hankittuihin yksittäisiin intialaisiin ja pohjoisafrikkalaisiin käsitöihin mutta myös näyttelystä hankittuihin aasialaiskokoelmiin.
Näistä Euroopan ulkopuolisia esinehankintoja kohtaan kriittisiksi tulkittavista kommenteista huolimatta Taideteollisuusmuseon japanilais- ja
kiinalaiskokoelmat pysyivät kuitenkin arvossaan. Tulevina vuosina niitä
sekä täydennettiin uusilla hankinnoilla että pidettiin pysyvästi näytteillä.
Täydennyksiä hankittiin esimerkiksi Pariisin vuoden 1878 maailmannäyttelystä, josta olemassa oleviin kokoelmiin ostettiin lisää japanilaisia
lakka- ja emalitöitä sekä posliinia.394 Taideteollisuusmuseon kokemista
monista muutoista huolimatta sen kokoelmat asetettiin kerta toisensa
jälkeen näytteille uusiin tiloihin. Museon ensimmäisestä, vuonna 1881
painetusta esineluettelosta selviää, että aasialaisesineet muodostivat
keskeisen osan museon kokoelmia – ja mitä todennäköisimmin myös
näytteillepanoa. Helsingfors Dagblad julkaisi syksyllä 1883 museosta kertovan artikkelisarjan, jonka perusteella vaikuttaisi siltä, että japanilaiset
esineet olivat näyttävästi esillä.395 Yleisöä kävi kuitenkin varsin niukasti.
Taideteollisuusyhdistyksen 1880-luvun vuosikertomuksista paljastuu,
että kävijöitä oli vuodessa tyypillisesti vain joitain satoja, ja heistä merkittävä osa taideopiskelijoita.396 Vuosisadan vaihteeseen tultaessa tilanne
oli muuttunut merkittävästi, sillä vuosittaisia kävijöitä oli jopa yli kaksi
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tuhatta.397 Eräänä syynä tähän kasvuun oli epäilemättä se, että museo
alkoi vastaanottaa Antellin valtuuskunnan hankintoja – niiden joukossa
myös monia aasialaisesineitä – ja juuri Antellin kokoelmien avoimuudesta ilmoitettiin yleisölle. Esimerkiksi vuodelta 1897 on peräisin tieto,
jonka mukaan tällöin Ateneumissa sijainnut Taideteollisuusmuseo oli
tungokseen asti täynnä kävijöitä.398
Samana vuonna yleisöllä oli mahdollisuus nähdä japanilaista taidetta myös museon ulkopuolella. Toimittajana, kustantajana ja taidealalla
toimineen Wenzel Hagelstamin taidekaupassa Pohjoisesplanadilla järjestettiin nimittäin syys-lokakuussa 1897 Suomen oloissa ensimmäinen
kaupallinen japanilaisten puupiirrosten ja taide-esineistön näyttely. Hagelstamin näyttely oli osa laajempaa, pohjoismaisia kaupunkeja kiertänyttä näyttelysarjaa, jonka taustalla oli Pariisin keskeisin japanilaistaiteen tuntija, hankkija ja myyjä, Siegfried Bing. Hänen vuonna 1895
Pariisiin perustama Maison de l’Art Nouveau -galleria sai merkittävän
aseman japanilaisesineistön tunnetuksi tekemisessä Euroopassa ja art
nouveau -tyylin edistämisessä.399 Bing pyrki levittämään japanilaisen
taiteen uudistavaa voimaa laajalle eurooppalaiselle yleisölle. Hän oli
organisoinut oman osastonsa, ”japanilaisen taiteen kioskin”, jo Kööpenhaminan pohjoismaiseen näyttelyyn vuonna 1888,400 ja Helsinkiin
vuonna 1897 yltänyt kiertonäyttely jatkoi samaa, yhä laajempien yleisöjen tavoittelua.
Näyttelykiertueen organisoi Siegfried Bingin sihteeri Julien Leclercq,
jonka eräänä motiivina tuoda näyttely Helsinkiin asti oli hänen siellä
asuva kihlattunsa.401 Hagelstamin taidekauppaan asetettiin esille runsaan sadan kappaleen kokoelma Utamaron, Hokusain ja Hiroshigen ja
muiden ukiyo-e-mestareiden puupiirroksia sekä kankaalle ja silkille tehtyjä kakemono-maalauksia. Lisäksi nähtävillä oli posliini- ja pronssiesineitä sekä 500 ”populaarin painokuvan” kokoelma. Kaikki esillä oleva
oli myytävänä. Populaarin painokuvan sai ainoastaan 65 pennillä kun
taas kalleimmat mestariteokset maksoivat 300 markkaa.402 Näyttelyyn
perittiin pientä 50 pennin pääsymaksua.403
Näyttely innoitti kiinnostavaa keskustelua esillä olevan esineistön aitoudesta. Syyskuussa 1897 Hufvudstadsbladetin toimittaja iloitsi siitä,
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man vääristämää kuvaa japanilaisesta taiteesta.404 Japani-aiheisia teoksia itsekin maalaava taiteilija Sigurd Wetterhoff-Asp puolestaan väitti
julkisuudessa näyttelyn olleen humpuukia, sillä ainakaan osa esineistä
ei hänen väitteensä mukaan ollut aitoja japanilaisia, vaan berliiniläisja pariisilaistehtaiden valmistamia.405 Näyttelyä isännöinyt ja Japanista
itsekin kiinnostunut Wenzel Hagelstam puolusti Julien Leclercqin japanilaisen taiteen asiantuntijuutta ja vaati kovasanaisesti Wetterhoff-Aspia
todistamaan loukkaavat väitteensä.406 Julkisuudessa käyty keskustelu
tyrehtyi tähän.
Kysymykset aitoudesta, väärennöksistä ja kopioimisesta kietoutuivat
olennaisesti sekä japanilaisen että kiinalaisen esineistön historiaan
Euroopassa,407 ja ne murtautuivat siis herkästi esille myös suomalaisissa keskusteluissa. Sanomalehdistöä seuraavalla helsinkiläisyleisöllä
oletettiin selvästikin olevan tietoa ”japanilaisrihkamasta” ja aitouskysymyksistä. Hufvudstadsbladetin kirjoituksen mukaan japanilainen tyyli
olikin viimeisen vuosikymmenen aikana ”tulvinut” myymälöihin ja
koteihin.408 Japaniin saattoi tutustua myös kirjallisesti. Wenzel Hagelstam perusti vuonna 1898 taiteellis-kirjallisen Ateneum-aikakauslehden, jonka artikkeleissa pohdittiin usein uuden taiteen ja taideteollisuuden japanilaisvaikutteita.409 Eräs lehden kirjoittajista oli Konni
Zilliacus,410 toimittaja ja polittinen aktivisti, joka oli asunut Japanissa
puolitoista vuotta 1890-luvun alkupuoliskolla.411 Vuonna 1896 Hagelstamin kustantamo julkaisi Zilliacuksen kokoamat kolme japanilaista
satukirjaa sekä laajemman Japanesiska studier och skizzer -teoksen.412
Wenzel Hagelstam oli siis keskeisessä roolissa suomalaisten Japanintuntemuksen kasvattajana sekä näyttely- että julkaisutoimintansa kautta. Toinen japanilais- ja art nouveau -vaikutteisen taidegrafiikan ja
taideteollisuuden suomalainen keskuspaikka oli Porvoossa sijaitseva
Iris-tehdas, jonka toiminta keskittyi niin ikään 1890-luvun viimeisiin
vuosiin.413 Iris avasi sisustusliikkeen Helsingissä loppuvuodesta 1897
ja seuraavana vuonna se sai englantilaisen Liberty & Co. sisustustavaratalon edustuksen hoitaakseen Suomessa. Tätä kautta Iris-myymälään
saatiin näytteille ja myytäväksi ainakin Japanista tuotuja mattoja ja
mahdollisesti muitakin esineitä.414
Julien Leclercqin Helsinkiin tuoma japanilaisnäyttely nivoutui tiiviisti
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Siegfried Bingin Pariisissa vakiinnuttamaan kaupalliseen toimintamalliin, jossa japanilaispuupiirrosten ja muiden esineiden esittely liittyi
erottamattomasti niiden myyntiin.415 Helsingin näyttelyn pääsymaksut
ja halvimpien puupiirrosten hinnat olivat niin matalia, että monilla oli
ainakin periaatteellinen mahdollisuus hankkia japanilainen puupiirroskopio kotiinsa. Marja Supinen on tutkimuksessaan arvellut, että tarjonta oli niin runsasta, että puupiirroksia hankittiinkin asianharrastajien
pientä piiriä laajemmalle. Julkisiin kokoelmiin kuvia ei hänen arvionsa
mukaan kuitenkaan hankittu.416 Keskeisiä syitä tähän olivat arvattavasti
Taideteollisuusmuseon niukka hankintabudjetti sekä se, että Antellin
valtuuskunnan ostotoiminta oli näyttelyn aikaan vasta käynnistymässä.
Antellin valtuuskunnan kokoelmahankintojen alettua aasialaisostoja
tehtiin kuitenkin runsaasti ja kuten todettua, esineet sijoitettiin pääsääntöisesti juuri Taideteollisuusmuseon eikä esimerkiksi muun ulkomaisen
kansatieteellisen esineistön yhteyteen. Merkittäviin japanilaishankintoihin lukeutuivat valtuuskunnan vuosina 1908 ja 1910 lunastamat kaksi
kokoelmaa, joihin sisältyi yli 600 puupiirrosta, silkkikankaiden malleja
sekä kabuki-teatteria esittävä kuvarulla. Hankinnat olivat peräisin Adolf
Weigelin maineikkaasta antikvariaatista Leipzigissa, ja niistä ensimmäisen välittäjänä toimi Keisarillisen Aleksanterin yliopiston ranskan kielen
lehtori Jean Poirot, jolla oli myös kotonaan joitain Weigelilta hankittuja puupiirroksia.417 Vuonna 1909 Antellin valtuuskunta lunasti lisäksi
rouva Saima Lundilta kokoelman kiinalaisia pukuja ja kansatieteellisiä
esineitä sekä seuraavana vuonna Suomen Luterilaiselta Evankeliumiyhdistykseltä sen asemamaastaan Japanista tuomia esineitä.418 Antellin
valtuuskunta vahvistikin hankinnoillaan Taideteollisuusmuseossa nähtävien kokoelmien aasialaista väriä. Vuodelta 1914 olevan tiedon mukaan
museon silloisten kokoelmien esineistä jo kaksi kolmannesta oli Antellin valtuuskunnan hankintoja.419 Museon perustamisvaiheessa hankitut
kokoelmat olivat siis tässä vaiheessa jääneet jo vähemmistöön, mutta
kokonaiskasvu oli merkinnyt myös aasialaisesineistön lukumääräistä
kasvua.
Taideteollisuusmuseon hallussa olleiden aasialaiskokoelmien karttuminen ei tapahtunut yksinomaan sen ulkopuolisen toimijan eli Antellin
valtuuskunnan aloitteesta, vaan Taideteollisuusmuseon henkilökunnalla
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oli siinä oma aktiivinen roolinsa. Erityisesti arkkitehti Gustaf Strengell
oli keskeisessä asemassa Antellin valtuuskunnan hankintojen suuntaamisessa. Strengell oli toiminut Taideteollisuusyhdistyksen sihteerinä jo
vuodesta 1901 alkaen, ja vuonna 1911 hänet valittiin Taideteollisuusmuseon intendentiksi. Hän omaksui heti aktiivisen roolin yhteydenpidossa
Antellin valtuuskunnan suuntaan ehdottaen lukuisia eurooppalaisia ja
aasialaisia esineitä ja kokoelmia lunastettaviksi. Erik Kruskopf on Suomen taideteollisuuden historiaa käsittelevässä tutkimuksessaan korostanut erityisesti Strengellin työn kansainvälistä ulottuvuutta ja hänen
aloitteestaan vahvistunutta ulkomaisten esineiden hankintaa.420 Strengell oli opiskellut kansainvälisiä vaikutteita korostaneiden yliopisto-opettajiien Carl Gustaf Estlanderin ja Edvard Westermarckin alaisuudessa
sekä työskennellyt Lontoossa tunnetun arkkitehdin Charles Harrison
Townsendin toimistossa. Lontoon-kaudellaan hän tutustui brittiläiseen
arts and crafts liikkeeseen.421 1910-luvun alussa tekemiensä ulkomaanmatkojen aikana Strengell hankki usein laajoja esinekokoelmia, joita
hän tarjosi Antellin valtuuskunnan lunastettaviksi. Esimerkiksi vuonna
1912 valtuuskunta lunasti Strengelliltä tämän Lontoosta tuomia intialaisia ja kiinalaisia tekstiilejä, jotka sijoitettiin Taideteollisuusmuseoon.422
Strengell toimi siis ulkomaanmatkoillaan eräänlaisena Antellin luottohankkijana, jonka välittämät esineet lunastettiin poikkeuksetta tulevan
Kansallismuseon omaisuudeksi.
Gustaf Strengellillä oli kokemusta näyttelytoiminnasta ja siihen kytkeytyneestä kaupallisuudesta jo aiemmilta vuosilta. Hän oli nimittäin
perustanut Helsinkiin vuonna 1909 taideliike Libertyn, joka toimi Iristehtaan toiminnan päätyttyä Liberty & Co. -sisustustavaratalon edustajana ja maahantuojana Suomessa. Liberty & Co. oli ollut pitkään Britannian tunnetuin kiinalaisten ja muiden aasialaistuotteiden välittäjä ja siitä
kehittyi monien art nouveau - ja arts and crafts -taiteilijoiden ja -suunnittelijoiden suosima ostos- ja kohtaamispaikka.423 Strengellin Liberty oli
sekä sisustusliike että vaihtuvien myyntinäyttelyiden paikka. Sieltä saattoi ostaa ulkomailta tuotuja huonekaluja, mattoja, tapetteja, ikkuna- ja
oviverhoja, silkkejä ja muita laadukkaita huonekalu- ja pukukankaita.424
Libertyn toimintaan kuuluivat myös tiheästi vaihtuvat näyttelyt.425 Heti
ensimmäisen toimintavuoden 1909 tapahtumiin sisältyi näyttely, jossa
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oli nähtävillä rinnakkain sekä japanilaisia puupiirroksia että ranskalaistaiteilija Henri de Toulouse-Lautrecin japonistisia vaikutteita sisältäneitä
litografioita. Innovatiivinen näyttelyidea oli peräisin Siegfried Bingin
liikkestä Pariisissa.426 Se herätti varovaista mielenkiintoa helsinkiläislehtien sivuilla,427 vaikka esimerkiksi Uuden Suomettaren toimittaja totesi
de Toulouse-Lautrecin olevan täysin tuntematon.428 Vuotta myöhemmin
helmikuussa 1910 Libertyn huoneistossa oli nähtävillä ja ostettavissa
Akseli Gallen-Kallelan Afrikasta lähettämiä piirroksia ja maalauksia.429
Vaikka Libertyn kaikki näyttelyt olivat kaupallisia ja tavoittelivat voittoa, todellisen eksoottisen myyntivalttinsa Gustaf Strengell lanseerasi
syksyllä 1912, jolloin hän järjesti Suomen ensimmäisen itämaisten mattojen näyttelyn. Matot oli käyty valitsemassa Lontoossa, ja lehtitiedon
mukaan senaatti myönsi Strengellille tullivapauden niiden tuomiseksi
Suomeen.430 Kaksi viikkoa kestänyt näyttely järjestettiin Libertyn nimissä, mutta sen käyttöön saatiin Ateneumin edustava suuri sali. Strengell
painatti näyttelyyn esitelehtisen, jossa kerrottiin mattojen valmistus- ja
värjäysmenetelmistä, mutta toisaalta kuvailtiin myös mattojen pitkäikäisyyttä ja niiden kannattavuutta investointina.431 Tämä näkökulma korostui myös lehtikirjoittelussa. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa seurattiin
näytteillä olleiden noin 30 maton myynnin edistymistä ja korostettiin,
miten mattojen arvo tulisi tulevaisuudessa nousemaan. Lehti kehotti:
Sen, jolla waraa on, on mitä pikimmiten hankittawa tällainen taidetuote, jonka arwo on pysywäinen senkin kautta että se on miltei
kulumaton ja polwesta polween säilyttää wärinsä.432
Kaukaa tuoduista, Suomen oloissa vielä harvoin ja harvojen ostettavissa
olevista matoista luotiin mielikuva, jossa yhdistyivät tuhannen ja yhden
yön tarinat, korkea taiteellinen laatu, aitous, luksus ja sijoitukselliset
aspektit. Mattojen hinnat liikkuivat noin 300 ja 2000 markan välillä,433
mutta koska pääsymaksu oli vain 50 penniä,434 näyttelyssä saattoi käydä
paljon sellaisiakin, jotka eivät suunnitelleet maton ostoa. Näyttelyn suosiosta ja sen kaupallisesta menestyksestä kertoo se, että Libertyn toinen
mattonäyttely järjestettiin jo vuotta myöhemmin syyskuussa 1913 Ateneumissa. Tällä kertaa Strengell oli tuonut Lontoosta noin 60 mattoa.
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Potentiaalista ostajakuntaa oli selvästi pohdittu uudelleen, sillä myytävänä oli nyt pienempiä mattoja ja esimerkiksi intialaisia tekstiilejä, joista
kalleimmatkin maksoivat 300 markkaa.435 Myös näyttelyn pääsymaksu
oli puolitettu 25 penniin.436 Heti avajaisten jälkeen näyttelystä raportoitiinkin myydyn paljon,437 ja korostettiin aiempaan tapaan, miten nyt
edullisesti ostettujen mattojen ja tekstiilien arvo tulisi jatkossa kohoamaan.438
Liberty oli varhainen avaus suomalaisen taidekaupan ja galleriatoiminnan historiassa. Toisin kuin monet muut, lähinnä 1910-luvulla perustetut taideliikkeet,439 se kiinnittyi Gustaf Strengellin kautta tiiviisti
englantilaiseen taideteollisuuspiireihin ja niiden toimintakulttuuriin.
Libertyn japanilaisnäyttelyt ja itämaisten mattojen esittelyt pyrkivät tuomaan suomalaistaitelijoiden ja yleisön nähtäville ja myös hankittaviksi
vastaavanlaisia esineitä ja sisustuselementtejä, jotka olivat innostaneet
taiteilijoita Britanniassa ja muualla Euroopassa. Toiminnallaan Strengell
pyrki selkeästi saamaan myös suomalaiset osallisiksi tästä kehityksestä.
Samansuuntaista, vahvistuvan kaupallista toimintaa hän pyrki edistämään myös Taideteollisuusmuseossa tultuaan vuonna 1911 valituksi sen
intendentiksi.
Strengellin valinta osui ajankohtaan, jolloin Taideteollisuusmuseo
oli juuri siirtymässä Ateneumista Hakasalmen huvilaan, joten hänen ensimmäiset tehtävänsä liittyivät muuton organisointiin. Erik
Kruskopf on luonnehtinut Strengellin ensimmäisiä vuosia museossa
erittäin aktiivisiksi, sillä pian museon avauduttua joulukuussa 1912
siellä järjestettiin jo useita vaihtuvia näyttelyitä. Kruskopf on selittänyt
Strengellin toimintaa sillä, että hän halusi irrottautua perinteisestä
ajatuksesta, jonka mukaan kokoelmat oli tarkoitettu lähinnä taideteollisuuskoulun oppilaille.440 Vaihtuvien näyttelyiden järjestämisessä
saattoi olla kyse myös siitä, että yleisömäärät olivat 1910-luvulla lievässä laskussa.441 Museolla koettu aktiivisen näyttelytoiminnan vaihe
päättyi nopeasti maailmanpolittiisen tilanteen kiristyttyä ja sodan puhjettua Euroopassa,442 mutta tätä ennen museolla oli ehditty järjestää
jo useampi näyttely, niiden joukossa huhti-toukokuussa 1913 pidetty
japanilaisen ja kiinalaisen taiteen näyttely.443
Koska Strengell matkusteli paljon, hän oli nähnyt paljon aasialaista
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taidetta ja sen näytteillepanoja eurooppalaisissa museoissa. Eräs ajallisesti ja maantieteellisesti läheinen esikuva Helsingin näyttelylle saattoi
olla Ruotsin taideteollisuustyöntekijöiden killan Tukholmassa vuonna
1911 järjestämä japanilaisen taiteen ja taideteollisuuden näyttely. Se
perustui Ruotsin kuninkaallisen Taideakatemian professorin Oscar
Björckin sekä Ruotsissa asuvien japanilaisten omistamiin puupiirros- ja
esinekokoelmiin.444 Näyttelyä tutkineen Ulla Wagnerin arvion mukaan
Taideakatemian kolmessa suuressa salissa oli esillä yhteensä noin 2000
esinettä.445 Strengell kävi vuonna 1911 perehtymässä Kööpenhaminan
taideteollisuusmuseon luokittelujärjestelmään,446 ja on täysin mahdollista, että hän tutustui matkallaan myös Tukholmassa avoinna olleeseen
japanilaisnäyttelyyn.
Suomessa ei ollut vastaavanlaisia yksityiskokoelmia kuin ne, joiden
varaan Tukholman näyttely rakentui. Gustaf Strengellin Helsinkiin
järjestämä näyttely oli siinä mielessä erikoinen, että se ei perustunut
myöskään Taideteollisuusmuseon omaan, jo Wienin maailmannäyttelystä lähtien kartutettuun ja edeltäneinä vuosina Antellin valtuuskunnan
hankintojen myötä edelleen kasvaneeseen aasialaiskokoelmaan. Strengellin mukaan yleisön nähtäville järjestetty ”hyvin kattava itämaisen
taideteollisuuden kokoelma” oli tuotu Suomeen hänen henkilökohtaisella riskillään berliiniläisestä R. Wagnerin antiikkiliikkeestä. Esineiden
tarkka lukumäärä ei ole tiedossa, mutta Strengellin antaman kuvauksen
perusteella niitä oli ainakin yli 320 kappaletta. Näyttely pystytettiin museosta erillisiin neljään huoneeseen.447 Näyttely rakennettiin siis mitä
ilmeisimmin pysyvän näyttelyn rinnalle, ja Hakasalmen huvilassa saattoi olla samanaikaisesti nähtävillä myös Taideteollisuusmuseon omia
aasialaiskokoelmia. On myös mahdollista, että joitain museon omia esineitä sijoitettiin osaksi väliaikaista näyttelyä. Ainakin Nya Pressenin toimittaja kertoi näyttelyssä käydessään tunnistaneensa eräitä jo aiemmin
näkemiään Antellin kokoelmiin kuuluvia esineitä. Ne erottuivat hänen
mukaansa kokoelmasta myös siksi, että ne eivät olleet myytävänä.448
Taideteollisuusmuseoon järjestetty näyttely oli vahvasti kaupallinen.
Siihen pääsi tutustumaan yhden markan sisäänpääsymaksulla,449 ja
kaikki R. Wagnerin liikkeestä tuodut esineet eli valtaosa koko näyttelystä oli ostettavissa. Tätä seikkaa korostettiin miltei jokaisessa näyttelyä
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kuvanneessa lehtiartikkelissa, joissa raportoitiin myös kaupankäynnin
edistymisestä. Erityisen suosittuja kävijöiden keskuudessa tuntuivat olleen sabluunoiksi nimitetyt paperista leikatut kasvi- ja eläinaiheiset koristeet, joita sai ostaa muutaman markan hintaan. Ne kerrottiin myydyn
loppuun heti näyttelyn ensi hetkinä, ja näyttelyn vielä jatkuessa Wagnerilta saatiin uusia koristeita täydennykseksi.450 Paperisabluunat olivat
katagameja, paperista leikattuja painoarkkeja, joita käytettiin esimerkiksi
kimonojen koristelujen painamiseen.451 Suomalaislehdistössä niiden alkuperäiseen käyttöön ei viitattu kertaakaan, vaan niitä pidettiin taidokkaina koristeina, joita saattoi hyödyntää kotien sisustuksessa. Sabluunat
muodostivat yhden näyttelyn seitsemästä, materiaaleittain jäsentyvästä
pääryhmästä. Muut luokat koostuivat keramiikasta, metallitöistä, lakkatöistä, koristeveistoksista, tekstiileistä ja puupiirroksista.452 Tämä jaottelu
noudatti eurooppalaisten taideteollisuusmuseoiden perinteistä tapaa jäsentää kokoelmiaan ja oli samanlainen kuin Taideteollisuusmuseon varsinaisessa museonäyttelyssä ja esineiden luetteloinnissa käytetty jako.453
Näyttelyn avautumiseen panostettiin teettämällä Suomen oloissa
erittäin näyttävä juliste. Sen tekijä ei ole tiedossa, mutta julisteessa
hyödynnettiin art nouveau -tyylisiä koristeellisia kirjasimia, japanilaisen puupiirrostaiteen pelkistettyä muotokieltä sekä niissä usein näkyvän tyylitellyn Fuji-vuoren muotoa.454 Julisteen sommittelu muistuttaa
läheisesti tunnetun ukiyo-e-taiteilija Hokusain Punaiseksi Fujiksi nimitettyä puupiirrostyötä noin vuodelta 1830. Ateneumissa koristemaalariksi opiskellut Johannes Malin (myöhemmin Hannes Malisto)
teki lisäksi kolmannen vuoden oppilastyönään oman harjoitelmansa
näyttelyjulisteeksi. Siinä esiintyi japanilaisista puupiirroksista tuttu
aaltokuvio, purjevene sekä kasviornamentiikkaa.455 Tämä julisteversio ei kuitenkaan mitä ilmeisimmin päätynyt julkiseen levitykseen.
Näyttelyn avajaisiin painettiin lisäksi pienin itämaisin koristekuvioin
kuvitettu kutsukortti ja opasvihkonen.456 Taideteollisuusmuseo markkinoi näyttelyä japanilaisen ja kiinalaisen taiteen näyttelynä, mutta
lehtikirjoittelussa yleistyi myös nopeasti japanilais-kiinalaisen näyttelyn nimitys, jota käytettiin myös Malinin julisteluonnoksessa.457 Omaksuttu nimitys tuntui olevan jatkoa Suomen Lähetysseuran aiemmalle
kiinalais-afrikkalaiselle näyttelylle.
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Vaikka näyttelyn nimessä esiintyivät sekä Japani että Kiina, sitä kuvailevissa lehtiartikkeleissa ja muissa kirjoituksissa huomio kohdistui lähes
yksinomaan näyttelyn japanilaisiin esineisiin. Tämä saattoi johtua japanilaisesineistön hallitsevuudesta itse näyttelyssä, mutta kyse oli epäilemättä myös siitä, että japanilaisesineet olivat taideteollisuuden näkökulmasta ajankohtaisempia ja mielenkiintoisempia kuin kiinalaiset. Harri
Kalha on todennut suomalaisen taideteollisuuden aasialaisvaikutteita
pohtivassa artikkelissaan, miten eurooppalaisissa taiteen yleisesityksissä
kiinalaista keramiikkataidetta pidettiin virallisena ja akateemisena, kun
taas japanilaisessa keramiikkassa nähtiin spontaanina yksilöllisyyttä,
henkevyyttä ja herkkyyttä.458
Lähetysseuran kiertonäyttelyn tavoin myös Taideteollisuusmuseon
näyttelyn suhtautuminen esittelemäänsä esineistöön ja niiden taustalla oleviin tekijöihin ja kulttuureihin tuntui olevan kunnioittava ja ihaileva. Venäjän kokema tappio Japanin sodassa vajaata vuosikymmentä

Vuoden 1913 näyttelyä varten teetettiin näyttävä juliste, jonka muotokieli jäljitteli
japanilaista puupiirrostaidetta. Kuva: Juho Nurmi. Helsingin kaupunginmuseo.
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aiemmin ei näkynyt näyttelyarvioissa ja muissa kirjoituksissa millään
tavoin. Olavi Fält on todennut suomalaisen Japani-kuvan historiaa käsittelevässä tutkimuksessaan, että lehdistösensuurista huolimatta helsinkiläislehdistö kirjoitti Japanista sodan aikana ja sen jälkeen varsin
myönteisesti,459 ja sama tuntui jatkuvan myös myöhemmässä vaiheessa.
Esimerkiksi Gustaf Strengell kirjoitti japanilaisesta keramiikkataiteesta
avoimen ylistävästi:
Japanilaisen lasitetun kiviastian kauneutta ei eurooppalainen silmä
saata heti suoraan tajuta. Tämä savenvalutaide, joka näennäisesti
on sattuman työtä, on pohjaltaan niin syvän ja hienostuneen taiteellisen kulttuurin tietoinen ilmaus, että länsimaisen täytyy sen
rinnalla näyttää epäkypsältä ja karkealta.460
Vertailuja länsimaiseen tuotantoon tehtiin myös helsinkiläislehtien
näyttelyarvioissa, joissa japanilaiskäsityöläisten ja -taiteilijoiden teknisestä taituruudesta ja tyylitajusta kirjoitettiin poikkeuksetta ylistävään
sävyyn.461 Taideteollisuusmuseon perustamisvaihetta hallinnut aasialaisesineistön mallikelpoisuuden ja esimerkillisyyden korostaminen
jäi kuitenkin lehdistössä pieneen rooliin, ja huomio tuntui kääntyvän
pikemminkin siihen, että kauniita ja hienostuneita esineitä saattoi nyt
ostaa kotiin vietäväksi. Esimerkiksi Dagens Tidning -lehden artikkelissa
todettiin, että vaikka Kiinasta ja Japanista otettujen vaikutteiden päivät
olivat ohitse, Kaukoidän esineet ja muodot säilyttäisivät merkityksensä
ja arvonsa.462 Libertyn mattonäyttelyiden yhteydessä esiintynyt vieraiden
kulttuurien esineiden investointiarvoa korostava kirjoittamisen tapa jatkui siis Taideteollisuusmuseon näyttelyn kohdalla.
Esineiden arvon puolesta puhui myös Gustaf Strengell, joka laati jo
ennen näyttelyn avajaisia Antellin valtuuskunnalle yksityiskohtaisen
listan, jossa hän ehdotti yhteensä 30 näyttelyesineen lunastamista Taideteollisuusmuseolle runsaan 5300 markan yhteishintaan. Yksittäisten
esineiden hankinnan perusteina mainittiin niiden edustavuus lajissaan
sekä se, että museolla ei vielä ollut vastaavanlaisia esineitä kokoelmissaan.463 Strengell teki ehdotuksensa varhaisessa vaiheessa ilmeisesti
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tyishenkilöiden ostettavissa näyttelyn avautuessa. Valtuuskunta tekikin
nopean, joskin Strengellin ehdotusta huomattavasti suppeamman hankintapäätöksen ja lunasti yhdeksän esinettä ja kuusi paperisabluunakuvaa noin 1400 markan yhteishintaan.464 Tästä uutisoitiin heti näyttelyn
avautuessa,465 millä tunnuttiin viestitettävän helsinkiläisyleisölle arvovaltaisen valtuuskunnankin esimerkin voimalla näyttelyn ja sen esineistön
arvosta. Strengell tarjosi Antellin valtuuskunnalle tulevina kuukausina lisää Lontoossa hankkimiaan kiinalaisia esineitä sekä persialaisia
tekstiilejä. Hän ilmoitti asettaneensa kiinalaisesineet tilapäisesti esille
Taideteollisuusmuseon tiloihin, jotta Antellin valtuuskunnan jäsenet
voisivat käydä tutustumassa niihin. Tämä tapahtui lokakuussa 1913 eli
japanilais-kiinalaisen näyttelyn jo sulkeuduttua.466 Tapaus kertoo, miten
Taideteollisuusmuseon tiloja käytettiin myöhemminkin Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöjen esittelyyn.
Strengellin aktiivisuus ulkomaisten näyttelyiden järjestäjänä ja esinehankintojen edistäjänä synnytti myös kritiikkiä. Erik Kruskopf kertoo
tutkimuksessaan, miten Nils Wasastjerna arvosteli vuonna 1914 Strengelliä terävästi siitä, miten tämä keskittyi Taideteollisuusmuseoon tekemissään ostoissa pääasiallisesti ulkomaisiin esineisiin.467 Wasastjerna
oli arkkitehti ja taidekriitikko, joka toimi Hakasalmen huvilan alakerrassa sijainneessa Helsingin kaupunginmuseossa sen silloisena johtajana,
eli hän oli päässyt tarkkailemaan Strengellin toimintaa lähietäisyydeltä.
Strengell puolustautui korostamalla, että Taideteollisuusmuseon kokoelmien tarkoituksena ei hänen mielestään ollut dokumentoida yksinomaan kotimaista taideteollisuutta, vaan esittää yleisölle mallikelposia
esimerkkejä koko maailman esineistöstä.468 Strengell jatkoi ja vahvisti
siis toiminnallaan periaatteita, joita Carl Gustaf Estlander ja Walfried
Spåre olivat jo museon perustamisvaiheessa muotoilleet eurooppalaisessa hengessä.
Harri Kalha on arvioinut japonismin vaikutuksen sisustustaiteessa
jääneen Suomessa rajalliseksi kansallisromantiikan ja rustiikin keskiaikaisuuden ihanteiden hallitsevuuden vuoksi.469 Taideteollisuusmuseon
japanilais-kiinalainen näyttely ja sitä edeltäneet Libertyn näyttelyhankkeet osoittavat kuitenkin, miten asiaa pyrittiin edistämään myös Suomessa tuomalla esineitä suppeita taidepiirejä laveamman yleisön nähuudet näyttelyhankkeet kansallismuseon ulkopuolella 209

täville ja myymällä niitä määrätietoisesti. Japanilais-kiinalaisessa näyttelyssä vieraillut Hufvudstadsbladetin toimittaja kirjoitti myynnissä olleiden
esineiden mahdollistavan pienen muiston viemisen kotiin.470 Kyse ei
kuitenkaan ollut pelkästä näyttelymuistosta, vaan myös kotien ilmeen
kohentamisesta ja muuttamisesta. Japanilaisten, kiinalaisten ja muiden
itämaisten esineiden nähtiin tuovan suomalaiskoteihin kansainvälistä
väriä ja osoittavan niiden seuraavan eurooppalaista muotia. Maailma
toivotettiin tervetulleeksi suomalaiskoteihin pienten esineiden välityksellä. Esineet toimivat siis paitsi taiteellisen innostuksen lähteinä, myös
merkkeinä statuksesta ja aktiivisuudesta ajan ilmiöiden seuraamisessa.
***
Tässä luvussa kuvatut näyttelyhankkeet syntyivät ajankohtana, jolloin
Suomen laajimpia ja perinteikkäimpiä Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kokoelmia hallinnoiva Kansallismuseo eli hiljaiseloa kuoriutuakseen pian uutena museona. Kansallismuseo ja sitä edeltäneet yliopistolliset kokoelmat olivat hallinneet pitkään vieraiden materiaalisten
kulttuurien keruuta ja päättäneet niiden esittelystä – tai esittelemättä
jättämisestä. Kansallismuseon rakennus- ja järjestelytyöt saivat aikaan
tilanteen, jossa tämä museolla ollut milteipä yksinoikeus purkautui, ja
muut toimijat valtasivat ala yllättävälläkin volyymilla. Väliaikaisten näyttelyiden järjestämisen rynnistys kuvaa sitä, miten Euroopan ulkopuoliset materiaaliset kulttuurit herättivät laajaa ja eri suunnista ponnistavaa
kiinnostusta. Näyttelyiden rinnakkaisuus paljastaa lisäksi, miten moniin
suuntiin esineistön nähtiin liittyvän ja miten erilaisin tavoin sen nähtiin palvelevan suomalaisyleisöjä. Jo alun perin väliaikaisiksi tarkoitetut
näyttelyt loppuivat kukin oman aikataulunsa mukaisesti, ja sota-aika
katkaisi mahdolliset jatkosuunnitelmat. Sotatoimien päätyttyä Suomessa
Kansallismuseo pyrittiin saamaan nopeasti valmiiksi ja yleisölle avoimeksi, mikä merkitsi näyttelytoiminnan painopisteen siirtymistä takaisin museolle.

210 eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)

Osa III
Eksotiikka kansallisen
varjossa (1910-luku)

Toiveet ja realiteetit Kansallismuseossa
Eksoottinen osasto valmistuu – ja sulkeutuu
Niinä vuosina, jolloin suomalaisyleisölle avautui uusia tilaisuuksia nähdä kaukaisten kulttuurien esineitä Suomen Lähetysseuran, Taideteollisuusmuseon ja muiden toimijoiden näyttelyissä, Kansallismuseossa
tehtiin kovasti töitä kokoelmien saamiseksi näytteille. Museotalon ullakkokerroksen eksoottisen osaston toteutus eteni Axel Olei Heikelin
aiemmin esittämien suunnitelmien mukaisesti siten, että osasto saatiin
varsin hyvään järjestykseen vuoden 1913 aikana. Museon historiallinen
ja kansatieteellinen osasto oli alun perin tarkoitus avata yleisölle lokakuussa 1914,1 ja ullakkokerroksen valmistelu tuntui etenevän muiden
avattaviksi tarkoitettujen osastojen kanssa samaan tahtiin.2 Ensimmäisen maailmansodan syttyminen katkaisi kuitenkin pitkälle edenneet
suunnittelu- ja näytteillepanotyöt ja viivästytti museon avaamisen tammikuulle 1916.
Eksoottinen osasto oli tammikuussa 1914 jo niin hyvässä järjestyksessä, että sitä voitiin esitellä Helsingin Sanomien välityksellä yleisölle.
Kirjoitus oli jatkoa lehdessä muutamaa päivää aikaisemmin julkaistulle
historiallisen osaston esittelylle.3 Artikkelit oli kirjoittanut nimimerkki
A. M. Tn, joka viittasi varsin todennäköisesti kirjallisuuskriitikko AnnaMaria Tallgrenin, joka oli museon amanuenssin, tohtori Aarne Michaël
Tallgrenin sisar.4 Hän mainitsi oppaanaan toimineen A. O. Heikelin.
Kirjoituksesta käy selväsanaisesti ilmi, että vaikka kansatieteen osasto oli
silloisten suunnitelmien mukaan avautumassa pian yleisölle, tämä koski
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Suljettuna pysynyt Suomen kansallismuseo ilmoitti sisustustöiden jatkumisesta
neljällä kielellä. Kuva: Museovirasto, Muinaistieteellisen toimikunnan arkisto,
Kansallismuseo I.

ainoastaan kotimaista kansatiedettä kun taas lehtiartikkelin esittelemä
ulkomaisen kansatieteen osasto ”ei pitempiin aikoihin woi tulla awattawaksi”.5 Tämä oli selkeä muutos edeltäneen vaiheen optimistisiin suunnitelmiin, joissa ullakon eksoottinen osasto nivoutui osaksi laajaa, yleisölle avointa museokierrosta. Lehtiartikkelista ei käy ilmi, miksi osastoa
ei voitu avata, milloin sen arveltiin aukeavan tai miksi se oli tässä tilanteessa ylipäätään järjestetty. Heikelin esittämä aiempi suunnitelma eksoottisen osaston vakinaisuudesta ja avoimuudesta yleisölle oli kuitenkin
kokenut selvän takaiskun, ja lehtikirjoituksessa korostettiin useampaan
otteeseen ullakkonäyttelyn väliaikaisuutta ja esillepanon summittaisuutta. Seuraavassa selvitetään, millaiseksi eksoottinen osasto oli rakennettu
sekä pohditaan syitä sille, miksei osastoa lopulta avattu yleisölle.
Vaikka A. O. Heikel oli ollut eksoottisen osaston suunnittelun ja esinekeruun keskeinen hahmo ja hänet mainittiin kierroksen oppaana,
näyttely ei ollut hänen toteuttamansa. Vielä vuonna 1910 Heikel oli
maininnut toimivansa eksoottisen osaston intendenttinä,6 mutta pian
tämän jälkeen hänen työtehtävänsä keskittyivät Seurasaaren ulkomuseoon, jonka perustaminen oli pitkälti hänen aktiivisuutensa tulosta.
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Seurasaari avautui yleisölle vuonna 1909 ja siirtyi Muinaistieteellisen
toimikunnan alaisuuteen vuonna 1913. Heikel siis pysyi toimikunnan
työntekijänä, mutta hänen tehtävänsä siirtyivät Kansallismuseosta Seurasaareen.7 Vastuu eksoottisen osaston suunnittelusta palautui tässä
vaiheessa kansatieteen osaston johtajalle U. T. Sireliukselle, jonka myös
mainittiin toteuttaneen osaston näytteillepanon.8 Sireliuksen museotyön
painopiste oli mittavan kotimaisen esineistön läpikäynnissä, luokittelussa ja esillepanossa. Uuden kotimaisen perusnäyttelyn suunnittelu
oli epäilemättä innostava tilaisuus Sireliukselle ja koko museohenkilökunnalle. On kuitenkin ilmeistä, että Sirelius koki myös ullakkosalin
ulkomaisen näyttelyn rakentamisen itselleen tärkeäksi ja mieluisaksi
tehtäväksi.
Juhani U. E. Lehtonen on tutkimuksessaan osoittanut, miten ruotsalaiset museot ja erityisesti Artur Hazeliuksen esittämän maakunnallisen jaottelun mukaan toteutettu Nordiska Museet toimivat tärkeimpänä esikuvana sille työlle, mitä Sirelius teki kotimaisen kansatieteen
osastolla.9 Eksoottisen osaston järjestelyn esikuvat sen sijaan löytyivät
selvästi toisesta suunnasta – Saksasta. Sireliuksen pitkäaikaiset kontaktit
saksalaisten tutkijoiden ja museoiden kanssa tuntuivat nimittäin voimistaneen hänen kiinnostustaan Euroopan ulkopuolisia kulttuureja ja
niiden esineistöä kohtaan. Erityisen merkitykselliseksi kontaktiksi muodostui Bremenin museon kansatieteellisen osaston johtajana toiminut
Heinrich Schurtz, joka oli tutkimuksessaan erikoistunut Pohjois-Afrikan
ja Anatolian alueen kansatieteeseen sekä yleisen kansatieteen kysymyksiin. Sirelius oli perehtynyt Schurtzin ajatteluun yksityiskohtaisesti, sillä
hän suomensi tämän vuonna 1900 julkaiseman teoksen Urgeschichte
der Kultur Suomalaisen kirjallisuuden edistämisrahastolta saamallaan
apurahalla. Monivuotinen käännöstyö ajoittui yksiin Kansallismuseon
eksoottisen osaston järjestelytyön kanssa, ja kaksiosainen suomennos
Kulttuurin alkuhistoria julkaistiin vuosina 1914–1915.10 Teoksessaan
Schurtz pyrki löytämään vastauksia yleisen kansatieteen kysymyksiin
esimerkiksi rahan, vaatetuksen ja ornamentiikan alkuperästä sekä paikallistamaan esineiden alkumuotoja. Sirelius oli selvästi vaikuttunut
Schurtzin esinelähtöisestä tutkimusotteesta ja arvioi suomennoksen alkupuheessa, että tämä ”rikasaatteinen” teos ”täyttää suomalaisessa kirtoiveet ja realiteetit kansallismuseossa 215

jallisuudessa tuntuvan aukon, sillä teosta, joka loisi kuvan inhimillisen
kulttuurin kaikkien eri haarautumain alkuvaiheista, ei tähän saakka ole
suomen kielellä ilmestynyt”.11
Schurtzin tutkimus kytkeytyi Saksassa 1870-luvulla virinneeseen ja
laajat mittasuhteet saaneeseen kansatieteelliseen keruutoimintaan.
H. Glenn Penny on tutkimuksessaan kuvaillut, miten saksalainen etnografia kehittyi tällöin humboldtilaisessa hengessä erittäin universalistiseksi. Sen tavoite ei ollut yksinomaan saksalaisen kansakunnan juurten
selittäminen, vaan se paneutui paikantamaan ihmissuvun alkukoteja,
kulttuurien kehityslinjoja ja vaellusreittejä. Näihin laaja-alaisiin pyrkimyksiin liittyi myös suurisuuntainen keruutoiminta, jonka haluttiin
kuvaavan pitkiä kehityskaaria koko maapallolla. Sukujuuriltaan ja kulttuurisesti vieraiden ja maantieteellisesti kaukaisten kansojen esineillä
nähtiin olevan tässä keruutyössä keskeinen asemansa: niiden avulla
uskottiin voitavan identifioida kansojen yhteistä esihistoriaa, kehityspolkujen erkaantumista sekä myöhempiä vaikutussuhteita. Yksinkertaisimpinakin pidettyjen luonnonkansojen materiaalisten kulttuurien
nähtiin sisältävän samat peruslähtökohdat, jotka määrittivät kehittyneemmiksi nimettyjä monimutkaisempia yhteisöjä. Myös oman ajan
kulttuuria ja sen kehityslinjoja nähtiin voitavan tutkia luonnokansojen
esinekulttuurien avulla.12 Päinvastoin kuin usein Britanniassa ja Yhdysvalloissa, Saksassa kansatieteen museot eivät jäsentäneet kokoelmiaan
kehityssarjoiksi tai evoluution ajatuksen ympärille, vaan jaottelivat ne
pääsääntöisesti maantieteellisesti.13 Näin järjestettynä museoiden tarkoituksena oli osoittaa kulttuurien eroja, mutta toisaalta myös korostaa
kaikkien ihmiskansojen perustavanlaatuista samanlaisuutta.
Tämä saksalaisen mallin mukainen ajattelu välittyi suomalaisiin museosuunnitelmiin jo Heikelin ideoinnissa, ja se vahvistui ja konkretisoitui edelleen Sireliuksen työn tuloksena. Sirelius oli hyvin tietoinen siitä,
millaisten eri periaatteiden mukaisesti esineaineistoja oli järjestetty eurooppalaisissa museoissa.14 Hän päätyi Kansallismuseon sisällä kahteen
eri ratkaisuun: ulkomainen kansatiede jäsentyi maantieteellisesti, kun
taas kotimainen kansatiede järjestettiin niin ikään maantieteellisesti
maakunnittain mutta samalla myös typologisesti esinemuotojen kehitystä seuraten.
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Sireliuksen kiinnostus yleisen kansatieteen kysymyksiin ja yksittäisten esineiden paikkaan ihmissuvun laajoissa kehityskaarissa suuntasi
entistä määrätietoisemmin huomiota Kansallismuseon ulkomaisen kansatieteen kokoelmiin. Tämä näyttäytyi Sireliuksen toiminnassa monin
tavoin. Tultuaan vuonna 1906 nimitetyksi suomalais-ugrilaisen kansatieteen dosentiksi hän oli jo alkanut luennoida säännöllisesti yliopistolla. Luennot nivoutuivat keskeisesti esineiden esittelyyn, ja Muinaistieteellisen toimikunnan luvalla Sirelius sai pitää luentokurssinsa ensin
Ylioppilasosakuntien kansatieteellisessä museossa Unioninkadulla ja
syksystä 1910 lähtien Kansallismuseon uusissa tiloissa.15 Vaikka Sireliuksen omakohtainen tutkimustyö kohdistui ennen muuta suomalaisugrilaiseen menneisyyteen, hänen luennoissaan vuorottelivat säännöllisesti sekä suomalais-ugrilaiseen että yleiseen kansatieteeseen liittyvät
teemat. Esimerkiksi vuosina 1909 ja 1910 hän opetti luonnonkansojen
kansatieteen kurssia, ”amerikkalaisten, Vanhan maailman arktisten sekä
Etelä- ja Keski-Afrikan vaaleahkoihoisten kansojen etnografiaa” sekä vielä erillistä Afrikan kansatieteen kurssia. Syyslukukaudella 1913 Sirelius
luennoi jälleen kehitysilmiöistä yleisen kansatieteen alalta ja ilmoitti
käsitelleensä kurssilla seuraavia asioita:
[– –] ihmisen ruumiin ominaisluonteen synty; eri teoriat tulenteon keksimisestä ja tulineuvojen kehitys; alkeellisten aseitten leviäminen ja kehitys: nuija, bumerangi, heitinpuu, jousi; silmäys
luonnonkansojen taideteollisuuteen: Länsi-Afrikan neekerien plastilliset tuotteet, eskimojen ja Pohjois-Amerikan intiaanien ornamentiikkaa.16
Kurssikuvauksista ja luentoja varten kirjoitetuista muistiinpanoista
ilmenee, että Sirelius pyrki käsittelemään luonnonkansoiksi määrittelemiensä ihmisyhteisöjen materiaalisia oloja laajasti ja vertailevalla
otteella tavoitteenaan toisaalta osoittaa esinemuotojen ja -funktioiden
samuutta, toisaalta evolutionistista kehitystä ja eriytymistä.17 Kehityslinjoja ja variaatioita konkretisoitiin yksittäisin esine-esimerkein eli opetus
nojautui vahvasti olemassa oleviin kokoelmiin ja niiden esittelyyn.
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Sirelius oli ilmaissut jo vuonna 1910 Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan artikkelissa sen ajatuksen, että tulevan Kansallismuseon tavoitteena oli antaa kuva ”siwistyksen kehittymisestä” pitkällä aikavälillä eikä
pelkästään suomalaisten, vaan eri kansojen näkökulmasta.18 Tämä ajatus
tuntui vaikuttaneen laajasti hänen toimintaansa yliopisto-opettajana ja
museon työntekijänä. Sireliuksen johtava asema kansatieteen osaston
esimiehenä puolestaan mahdollisti idean konkretisoitumisen. Se oli
epäilemättä keskeinen selitys sille, miksi eksoottinen osasto ylipäätään
perustettiin, esineet purettiin laatikoista ja asetettiin näytteille. Viimeksi
mainitun yleisen kansatieteen kurssin ajankohta – syyslukukausi 1913
– kävi yksiin Sireliuksen ullakkokerroksessa tekemän näytteillepanotyön
kanssa eli eksoottisen osaston järjestäminen palveli hyvin konkreettisesti hänen samanaikaista opetustyötään.19 Kuten mainittua, samaiseen
syksyyn ajoittui myös Kulttuurin alkuhistoria -teoksen käännöstyön viimeistely,20 mikä antoi myös erityisen sysäyksensä ja vivahteensa näyttelytyölle.
Anna-Maria Tallgrenin Helsingin Sanomiin tammikuussa 1914 laatima kuvaus avaa mielenkiintoisen näkymän sekä itse ullakkotilaan
asetettuihin kokoelmiin että niistä kertomisen tapoihin. Vaikka Tallgrenin veli työskenteli Kansallismuseossa, tämän asiantuntemus liittyi
suomalais-ugrilaisten kansojen arkeologiaan eivätkä eksoottisen osaston
kokoelmat olleet selvästikään kirjoittajalle veljen välityksellä entuudestaan tuttuja. Lehtikirjoituksesta välittyykin sekä kokoelmia ennestään
tuntemattoman alkuhämmästys että oppaana toimineen A. O. Heikelin
tarjoamat selitykset. Artikkeli kuvailee osaston jakautumista väliseinäkkein toisistaan erotettuihin maantieteellisiin kokonaisuuksiin ja niiden
välisiä suhteita. Ensimmäiseksi tutustuttiin pieneen eurooppalaiseen
kokoelmaan, josta mainittiin erityisesti muutamia Baltian alueelta peräisin olevia värikkäitä ja ”hauskoja” asuja. Heti seuraavana vuorossa oli
Aasian osasto, jonka esinekirjon keskellä Tallgren sanoi silmiensä harhailleen pitkin täysinäisiä hyllyjä tietämättä, mihin pysähtyä. Oppaana
toimineen Heikelin avustamana hän onnistui kuitenkin seisahtelemaan
erinäisten yksittäisten esineiden ääreen ja välittämään niistä tarkkoja
tietoja myös lukijoilleen. Esimerkiksi turkmenistanilaisia vesimaljakoita
ja tiibetiläisiä rukousmyllyjä kuvailtiin laveasti.21 Tietynlaisesta hämmen218 eksotiikka kansallisen varjossa (1910-luku)

nyksestä huolimatta kirjoittajan suhtautuminen aasialaisesineistöön vaikutti myönteiseltä.
Sävy muuttui huomattavasti seuraavalla Australian osastolla, missä
esineistön muotojen ja valmistustapojen kuvattiin olevan ”alkuperäisyyden ensimmäisellä asteella” ja esimerkiksi vaatekappaleiden koristeiden
mainittiin olevan tökeröitä ja saamattomia. Australian osastolla kerrottiin olevan lukumääräisesti eniten ”surmaesineitä”, joista mainittiin
erikseen silmukat, joihin vihollisten irtileikatut päät kerrottiin kiinnitettävän. Seuraavaksi siirryttiin Amerikan osastolle, jonka ei nähty olevan
edeltävien osastojen tavoin mielenkiintoinen. Museon perinteikkäisiin
arvokokoelmiin lukeutuneet Etholénin alaskalaisesineet sivuutettiin
lyhyellä maininnalla ja toteamuksella, että alaskalaiskokoelmat olivat
kenties Euroopan runsaimmat. Viimeiseksi saavuttiin Afrikan osastolle, jonka kokoelmat saivat tylyn tuomion osakseen: esineistön nähtiin
muutamaa pohjoisafrikkalaista poikkeusta lukuun ottamatta puhuvan
alkeellisesta kehityksestä.22 Kuvauksesta välittyy varsin hierarkkinen
tapa jäsentää eri maanosien materiaalisia kulttuureja. Kehityksessään
primitiivisimmiksi arvioitua Australiaa ja Afrikkaa käsiteltiin erityisen
stereotyyppisin, kansojen oletettua julmuutta ja villeyttä korostavin sanavalinnoin.
Kierroksen päätteeksi Tallgren lausui näyttelytilan edustavan koko
maailmaa pienoiskoossa.23 Esineistön organisoinnin maanosittain voidaan nähdä noudatelleen saksalaisten museoiden mallia ja samalla
jatkaneen jo yliopiston Historiallis-kansatieteellisessä museossa pienemmässä mittakaavassa toteutettua järjestystä. Kuten edellä todettua,
myös A. O. Heikel oli eksoottisen osaston suunnitelmassaan ehdottanut maanosittain etenevää kulkua Aasiasta Afrikan halki Amerikkaan.24
Sirelius ei kuitenkaan seurannut Heikelin suunnitelmaa sellaisenaan.
Uusista esinehankinnoista johtuen toteutuneessa näytteillepanossa esiteltäviä maanosia oli kolmen sijaan viisi ja niiden välinen järjestys poikkesi Heikelin suunnittelemasta.
Eri maanosien kehityshierarkian lisäksi Tallgrenin näyttelykuvauksessa tuntuvat välittyneen Heinrich Schurtzin ja laajemminkin saksalaisen
kansatieteen ajatukset niin esineiden alkumuotojen identifioinnista, variaatioiden seuraamisesta kuin myös universaalien, yleisinhimillisten
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piirteiden tunnistamisesta. Afrikan osaston nähtyään Tallgren kertoi
ajatuksensa tapailleen jotain ”kaikkien alkukansojen mystillistä yhteenkuuluwuutta”, ja artikkeli päättyi pohdintoihin ihmiskunnan yhteisestä
pyrkimyksestä kohti kehitystä:
Kaikki nuo usein niin muodottomat esineet puhuwat omaa kieltään siitä kauneuden ja paremmuuden tarpeesta, joka herättämättä, aawistuksentapaisena asuu niin musta- kuin walkonahkaisten
ihmisten sielussa, ja juuri tämä aawistelu antaa koko osastolle
jonkinlaisen elimellisen yhteenkuuluwaisuuden. Ja olkoon kuinka
tahansa, olkootpa nuo esineet miten alkuperäisiä ja muodottomia
hywänsä, niin kiinnittävät ne kuitenkin woimakkaasti nykypäiwän
europalaisen mieltä – kaikella eksoottisella ja vieraalla on selittämätön lumonsa, joka näinä järjen ja edistyksen aikoina yhä kasvaa.25
Tallgrenin mainitsemasta eksoottisesta lumovoimasta pääsivät tässä
vaiheessa – ja myöhemminkin – nauttimaan vain hyvin harvat, lähinnä
Sireliuksen kursseille osallistuneet yliopisto-opiskelijat. Ainoa tieto eksoottisen osaston muista kävijöistä on maaliskuulta 1913, jolloin tutkimusmatkailija Gunnar Landtman esitteli Uudesta-Guineasta tuomiaan
esineitä osastolla vierailleille Maantieteellisen yhdistyksen jäsenille.26
Sireliuksen mielenkiinto yleisen kansatieteen kysymyksiin ei tuntunut tarttuvan laajemmin opiskelijoihin. Syksyllä 1913 järjestetylle yleisen kansatieteen kurssille osallistui yliopistolle ilmoitettujen tietojen
mukaan 16 opiskelijaa ja syksyllä 1916 – museon jo avauduttua – ainoastaan neljä opiskelijaa.27 Kuten Juhani U. E. Lehtonen on huomauttanut,
kansatieteen opetus ja tutkimus suuntautuivat tässä vaiheessa voimakkaasti Suomen suvun kysymyksiin sekä puhtaasti kansalliseen tutkimukseen. Ullakkokerroksen kokoelmat eivät synnyttäneet erityistä
innostusta vieraiden kulttuurien tutkimukseen.28 Sireliusta itseäänkään
ei voi pitää eksoottisen osaston kokoelmien tutkijana eikä hän julkaissut
niihin liittyviä kirjoituksia. Osaston esineet olivat hänelle kuitenkin merkityksellisiä osana laajempaa, luonnonkansoihin ja yleismaailmallisiin
kehityskulkuihin kohdistunutta esinelähtöistä tutkimusintressiä.29
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Heikelin ja Sireliuksen tekemä työ ullakkokerroksen järjestämiseksi
ja avaamiseksi oli merkittävää jo siitä syystä, että valtaosa osaston esineistä oli ollut pakattuna lähes kolmekymmentä vuotta eli syksystä 1887
lähtien, jolloin ne oli siirretty yliopiston Historiallis-kansatieteellisestä
museosta erillisiin varastotiloihin. Kuten aiemmin todettua, pieni osa
esineistä oli järjestetty väliaikaisesti näytteille Ylioppilasosakuntien kansatieteelliseen museoon vuonna 1904.
Juhani U. E. Lehtonen on todennut, että Kansallismuseoon valmistuneella kansatieteen osaston näytteillepanolla oli monia yhtymäkohtia
Ylioppilasosakuntien museossa aiemmin tehtyihin ratkaisuihin.30 Tämä
on luonnollista jo siitä syystä, että molemmat museoyksiköt kuuluivat
Muinaistieteellisen toimikunnan alaisuuteen, ja Sirelius ja Heikel toimivat molempien museoiden tehtävissä. Euroopan ulkopuolisen esineistön osalta yhtymäkohtia on vaikeampi todentaa, sillä sekä vuoden 1904
esillepanosta että eksoottisen osaston suunnitelmista ja toteutuksesta on
olemassa vain niukasti tietoja. Niiden perusteella vaikuttaisi kuitenkin
siltä, että Etholénin kokoelma oli vielä vuoden 1904 näytteillepanossa
perinteisessä korostetun keskeisessä asemassaan, kun taas kymmentä
vuotta myöhemmin Kansallismuseon eksoottisella osastolla sen rooli
tuntui tasoittuneen suhteessa muihin esinekokoelmiin. Ylioppilasosakuntien kansatieteellisen museon ja Kansallismuseon näytteillepanojen
yhtäläisyyksiin lukeutui kuitenkin se, että suomalais-ugrilaiset kokoelmat erotettiin muista ulkomaisista kokoelmista fyysisesti eri kerroksiin.
Suomen suvun menneisyys haluttiin siis esitellä selkeästi itsenäisenä
kokonaisuutenaan ja ilman vertailuasetelmaa suhteessa muihin alkuperäisansoihin.
Sireliuksen usko eksoottisen osaston merkitykseen näkyi käytännön
järjestelytöiden lisäksi siinä, miten hän pyrki jatkamaan Heikelin käynnistämää kokoelmien aktiivista kartuttamista. Sirelius vieraili useita
kertoja Saksassa ja toimi aloitteentekijänä ja välittäjänä useissa sikäläisistä kansatieteen museoista tehdyissä esinehankinnoissa ja -vaihdoissa. Saksalaiset kansatieteen museot kävivät 1800-luvun lopulla kovaa
keskinäistä kilpailua mahdollisimman täydellisten ja maantieteellisesti
kaikenkattavien kokoelmien kartuttamisesta. Totaalisuuden tavoittelun
taustalla oli saksalaisen kansatieteen universalismi, mutta Euroopan
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ulkopuolisten kulttuurien esineistön kartuttamista edesauttoi myös
saksalaisen siirtomaavallan laajeneminen. Keruurynnistykseen vaikutti lisäksi 1800-luvun lopulla voimistunut käsitys luonnonkansojen nopeasta modernisoitumisesta tai vaihtoehtoisesti kokonaisten kansojen
kuolemisesta sukupuuttoon. Museoiden velvollisuus oli pelastaa nämä
muutosten kourissa olevat materiaaliset kulttuurit esineitä keräämällä
ja dokumentoimalla.31 Keruuhankkeet synnyttivät laajoja hankinta- ja
vaihtoverkostoja,32 jotka ulottuivat myös Suomeen.
Sireliuksen Suomen kansallismuseolle välittämissä hankinnoissa oli
kyse erityisesti siitä, että saksalaismuseot tarjosivat Euroopan ulkopuolelta – osin Saksan siirtomaista, osin muualta – tuotua esineistöä ja toivoivat tilalle suomalaisesineitä. Sirelius näki vaihtokaupat perusteltuina:
ne kartuttaisivat Kansallismuseon eksoottista osastoa vahingoittamatta
kuitenkaan suomalaiskokoelmia.33 Kaksoiskappaleiden vaihto museoiden välillä oli muutoinkin vilkasta, ja vaihtoja tehtiin samanaikaisesti
myös esimerkiksi Nordiska Museetin kanssa.34 Vaikuttaisi kuitenkin
siltä, että valtaosaa Sireliuksen saksalaismuseoiden kanssa sopimista
hankinnoista ei lopulta toteutettu vaihtokauppoina, vaan ne lunastettiin
Antellin valtuuskunnan varoilla – moniin muihin hankintoihin nähden
vielä varsin korkein hinnoin. Vuosina 1911–1912 valtuuskunta lunasti
Berliinin ja Leipzigin kansatieteellisiltä museoilta yhteensä lähes 800
esinettä noin 7000 markan kokonaishintaan.35 Saksalaiskontaktien myötä museo sai ensi kertaa kokoelmiinsa australialaisia esineitä sekä täydensi merkittävästi afrikkalaisia ja aasialaisia kokoelmiaan.
Leipzigin kansatieteellinen museo oli erityisen aktiivinen esinehankinnoissaan. H. Glenn Penny on tutkimuksessaan kuvannut, miten museon johto etsi yhteistyökumppaneita ja lähestyi muita kansatieteellisiä
museoita esinevaihtoa koskevin ehdotuksin. Museon aktiivisuus ja sen
vaikutusvalta saivatkin monet ulkomaiset museot ja yksityishenkilöt osallistumaan museon lanseeraamaan suuren tieteelliseen projektiin – siitäkin huolimatta, etteivät he olleet itse koskaan käyneet siellä.36 Näin kävi
myös suomalaisten kohdalla. Martti Rautasen Afrikan-kokoelma päätyi
Leipzigiin jo vuonna 1904.37 Yhteyksistä Leipzigin museoon kertoo myös
se, että Suomen kansallismuseohankkeessa keskeisesti vaikuttanut intendentti Theodor Schvindt kutsuttiin Leipzigin museon valtuutetuksi.38
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Saksalaismuseoista hankittujen esineiden lisäksi Kansallismuseon
eksoottisen osaston kokoelmat karttuivat 1910-luvun alkupuolella myös
eräiden muiden Antellin valtuuskunnan kautta järjestyneiden ostojen ja
lahjoitusten myötä. Keskeisiä olivat erityisesti tieteellisiltä tutkimusmatkoilta kerätyt laajat aineistot. Museon omistukseen lunastettiin syksyllä
1913 sosiaaliantropologi Rafael Karstenin eteläamerikkalaisten esineiden
kokoelma,39 ja alkuvuodesta 1914 sosiaaliantropologi Gunnar Landtmanin uusiguinealainen kokoelmia.40 Tutkimusmatkailijoiden kokoelmien
lunastamiseen tuntui liittyneen yleisempi ajatus suomalaistutkijoiden
työn arvokkuudesta ja vertailukelpoisuudesta suhteessa ulkomaisiin
tiedepiireihin. Esineiden alkuperä tai luonne eivät siis välttämättä muodostaneet keskeisintä hankintaperustetta, vaan merkityksellistä oli myös
se, että suomalaistutkijat osallistuivat esineiden keruuseen. Eksoottisten
kokoelmien lunastukseen liittyikin ajatus, että myös suomalaiset olivat
kansainvälisten kollegojensa tavoin kykeneviä kartuttamaan ja tutkimaan vieraiden kulttuurien esineistöä tieteellisin menetelmin. Samanaikaisesti tiedemiesten keräämien kokoelmien kanssa Antellin valtuuskunta lunasti jo aiemmin mainittuja taiteilija- ja taideteollisuuspiirien
ehdottamia afrikkalais- ja aasialaiskokoelmia.
Eksoottisen osaston kokoelma karttui Antellin valtuuskunnan myöntämien varojen ja museotyöntekijöiden tekemien lukuisten suositusten ja hankintaehdotusten myötä 1900-luvun alussa erittäin voimakkaasti. Vaikka kokoelmien kasvu oli kaikkien osapuolten tavoitteena,
Antellin valtuuskunnan hankintapolitiikka joutui kuitenkin vuonna
1913 valtuuskunnan varajäseninä ja tieteellisinä asiantuntijoina toimivan museoväen kritiikin kohteeksi. Tämä aiheutti selvän muutoksen
valtuuskunnan eksoottisissa hankinnoissa. Tapahtumaketju lähti liikkeelle tammikuussa 1913, jolloin joukko museotyöntekijöitä – mukaan
lukien A. O. Heikel ja U. T. Sirelius – laati Antellin valtuuskunnan toimintaa valvovalle eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle kirjelmän, jossa he kritisoivat valtuuskunnan tapaa tulkita, millaiset esineet olisivat
testamentin määräyksen mukaisesti tosiarvoisia ja siten hankittaviksi
kelpaavia. Samalla he esittivät, ettei valtuuskunnassa ollut riittävästi
kansatieteen asiantuntemusta.41 Muutamaa viikkoa myöhemmin valtiovarainvaliokunnalle lähetettiin vielä toinenkin, yksin Heikelin nitoiveet ja realiteetit kansallismuseossa 223

missä laadittu kirjelmä, jossa Antellin valtuuskuntaa syytettiin hankintapolitiikan suunnittelemattomuudesta ja epäjohdonmukaisuudesta.
Päätösten nähtiin tapahtuvan esineitä tarjoavien henkilöiden ehdoilla
eikä valtuuskunnan omasta harkinnasta. Myös esineistä maksettujen
hintojen nähtiin olevan sattumanvaraisia vieläpä siten, että tieteellisesti kerätyistä kokoelmista maksettiin heikoin hinta. Sanojensa vakuudeksi Heikel esitti lunastettujen – erityisesti Euroopan ulkopuolisten
kulttuurien – esineiden yksikköhinnoista tekemiään laskelmia. Niistä
paljastui, että esimerkiksi koneenkäyttäjä Viktor Huotarille oli maksettu kongolaisista esineistä keskimäärin 46 markan kappalehinta,
taiteilija Akseli Gallen-Kallelalle itäafrikkalaisista esineistä 18 markkaa
ja antropologi Gunnar Landtmanille Uuden-Guinean esineistä ainoastaan 77 penniä kappaleelta. Heikel kritisoi edelleen sitä, että useat
erityisesti yliopistopiirien ulkopuoliset keräilijät antoivat valtuuskunnan lunastaa vain osan kokoelmistaan pitäen parhaat palat itsellään.
Nimeltä mainittuja esimerkkejä olivat Carl Gustaf Emil Mannerheim
ja Akseli Gallen-Kallela.42
Antellin valtuuskunta antoi valtiovarainvaliokunnalle vastineen,
jossa perusteltiin lyhyesti hankintojen arvoa koskevaa kysymystä sekä
todettiin lakonisesti, ettei Heikelin kirjelmä kaivanne mitään vastinetta.43 Museoväen kritiikki havahdutti kuitenkin mitä ilmeisimmin valtuuskunnan, ja vuoden 1914 alussa valtaosa sen jäsenistä vaihtui – osa
normaalin vuorottelusäännön mukaisesti, osa oma-aloitteisesti. Yksi
eronneista, valtuuskunnan pitkäaikainen puheenjohtaja ja jäsen, Eliel
Aspelin-Haapkylä, pyrki vielä vastaamaan osaltaan kritiikkiin kuvailemalla valtuuskunnan toimintatapoja vuoden 1914 Aika-lehdessä.44
Antellin valtuuskuntaan kohdistunut arvostelu sai aikaan uudenlaista
varovaisuutta eksoottisten kokoelmien hankintapäätöksissä. Todellisen
muutoksen aiheutti kuitenkin ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen, sillä ulkomaansuhteiden katkeaminen ja rahan arvon romahdus merkitsivät keruutoiminnan nopeaa lamaantumista.45 Sota merkitsi
käännekohtaa siinäkin mielessä, että sen jälkeen ei enää palattu aiempaan hankintavolyymiin, ja erityisesti Euroopan ulkopuolisten kokoelmien ostot kuihtuivat.46 Antellin testamenttirahoilla oli kuitenkin ollut
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lismuseon eksoottisen osaston kartuttamisessa. Muinaistieteellisen toimikunan intendentti K. K. Meinander esitti vuonna 1916, että museon
eksoottiset kokoelmat olivat miltei yksinomaan Antellin valtuuskunnan
hankkimia.47 Vaikkei näin totaalisesta tilanteesta ollut kyse, hankinnat
olivat kuitenkin huomattavia. Pirjo Varjola arvioi Antellin valtuuskunnan hankintojen merkittävyyttä vuonna 1981 sanoen, että Kansallismuseon silloisesta noin 20 000 eksoottisen esineen kokoelmasta yli puolet
oli ostettu Antellin varoilla.48 Hankintojen volyymi kuvastaa osaltaan sitä
uudenlaista kiinnostusta ja toiveikkuutta, jolla Kansallismuseon ulkomaisen kansatieteen kokoelmiin ja niiden esillepanoon suhtauduttiin
vuosisadan alun vuosikymmeninä.

Väliaikaisesta tulee pysyvää
Kansallismuseo haluttiin avata yleisölle mahdollisimman nopeasti sodan hellittäessä otettaan. Aiemmin valmiiksi saatuja esillepanoja oli sodan syttyessä jouduttu osin purkamaan ja esineitä evakuoimaan,49 joten
sodan päättyessä museolla tehtiin kiireisesti jo kertaalleen tehtyä työtä.
Eksoottisen osaston esineet eivät oletettavasti olleet lukeutuneet niihin
”tärkeimpiin, kallisarvoisimpiin ja korvaamattomimpiin” museokokoelmiin, jotka Muinaistieteellinen toimikunta oli halunnut siirtää sodan
ajaksi turvaan Helsingin ulkopuolelle. Nekin oli kuitenkin todennäköisesti monien muiden kokoelmien tavoin viety suojaan rakennuksen
kellaritiloihin.50 Eksoottisen osaston näytteillepano ei siis ollut sodan
jälkeen enää entisellään.
Kansallismuseon avatessa viimein 31.1.1916 ovensa yleisölle eksoottinen osasto pysyi yleisöltä suljettuna. Juuri ennen avajaisia neljä museon
työntekijää oli protestoinut Muinaistieteelliselle toimikunnalle lähettämässään kirjelmässä aikeita järjestää museolla juhlalliset avajaisseremoniat:
Katsoen siihen, että museo vasta on puolivalmis ja että nimenomaan sen arkeologinen ja ulkomaan etnografinen osasto vielä
ovat kokonaan kuntoon panematta, tuntuu museon juhlallinen
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avaaminen jonkun verran vastenmieliseltä niistä, jotka työskentelevät museon kuntoon panemiseksi.51
Eksoottisen osaston poisjäänti avautuvasta museokokonaisuudesta tuntui ainakin allekirjoittaneiden museotyöntekijöiden mielestä keskeiseltä
epäkohdalta. Museo ei ollut heidän mielestään sellainen, että sitä tulisi juhlia valmiina. Museo avautui kuitenkin protestiäänistä huolimatta
näyttävästi ja useiden juhlatilaisuuksien saattelemana.52
Eksoottisesta osastosta ei ole olemassa tältä ajalta yksityiskohtaista kuvausta. Museon avautumisen yhteydessä julkaistuissa lehtiartikkeleissa
on kuitenkin mös mainintoja ullakon eksoottisesta osastosta. Ylläolevan kirjelmän tavoin niissä korostettiin osaston keskeneräisyyttä, mutta
muutoin tilannetta kuvailtiin varsin niukasti. Esimerkiksi historiallisen
osaston intendentti K. K. Meinander kertoi artikkelissaan museon sisustusmäärärahojen leikkauksen osuneen muun muassa ulkomaiseen
kansatieteeseen, mutta hän mainitsi ullakkosalin olevan kuitenkin jo
melko hyvin täytetty.53 Amanuenssi Juhani Rinne puolestaan kertoi ullakolla olevasta tilasta, johon ulkomaiset kansatieteelliset kokoelmat sijoitetaan.54 U. T. Sirelius kirjoitti omassa artikkelissaan, että ullakkosalista
puuttui kokonaan sisustus.55 Näiden lyhyiden luonnehdintojen perusteella vaikuttaisi siltä, että eksoottinen osasto oli museon avautuessa
lähinnä varastotilana tai jälleen pelkän suunnitelman asteella.
Sireliuksen kommentti sisustuksen puuttumisesta ei välttämättä tarkoittanut, etteikö kokoelma olisi ollut edes jollain tavoin esillä ja nähtävillä. Tämän puolesta puhuu ainakin se, että Sirelius itse piti syksyllä
1916 ”luonnonkansain kansatiedettä” koskevat luentonsa museolla ja
ilmoitti tutustuttaneensa kuulijat tässä yhteydessä kokoelmiin.56 Jonkinlaisten säilytyskalusteiden olemassaoloon viittaisi myös se, että museosta oli päätetty keväällä 1914 myydä pois ”semmoisia vanhoja sisustuskapineita, joista ei ole hyötyä edes varasto-osastoissakaan”.57 Eksoottisella
osastolla oli siis todennäköisesti jonkinlaisia kalusteita, ja kokoelmaan
kuuluvia esineitä oli oletettavasti otettu ainakin osittain esille. Osasto ei
kuitenkaan ollut yleisölle avautuvien näyttelyosastojen tavoin sisustettu.
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si hän oli käynyt laajasti läpi olemassa olevaa esineistöä, järjestänyt niitä
kehityssarjoiksi ja kertonut arkkitehdeille ja huonekalusuunnittelijoille
näkemyksiään esineille tarvittavista näyttelykaapeista, -hyllyistä ja vitriineistä.58 Eksoottinen osasto ei muodostanut kotimaiseen kansatieteeseen verrattavissa olevaa sisustuksellisesti ja tutkimuksellisesti harkittua
kokonaisuutta.
Suunnitelma eksoottisen osaston avaamiseksi yleisölle tuntui kuitenkin olevan vielä läsnä museon ovien avautuessa. Esimerkiksi Sireliuksen
laatima kansatieteen osaston opasvihkosen ensimmäinen painos vuodelta 1916 sai nimekseen Opas Kansatieteellisellä osastolla. I: Kotimaisen
kansatieteelliset kokoelmat.59 Osaston toista osaa eli ulkomaisia kokoelmia
esittelevää opasta ei ollut olemassa, mutta otsikko viittasi sen olevan
suunnitelmissa. Myöhemmin samana vuonna otetussa oppaan toisessa
painoksessa ja kaikissa myöhemmissä versioissa tämä optimismi oli jo
poissa eikä kotimaiseen osastoon enää viitattu kansatieteen kokonaisuuden ensimmäisenä vaan ainoana osana.60
Kansallismuseon eksoottiseen osastoon viitattiin myös useissa lehtikirjoituksissa. Se mainittiin tyypillisesti yhtenä yleisöltä toistaiseksi
suljettuna museon osana. Muita vastaavia kerrottiin olevan esihistoria,
suomalais-ugrilainen osasto sekä numismaattinen kokoelma.61 Vaikka
kaikki nämä yleisöltä suljetut kokoelmat lueteltiin usein yhtenä listana ilman arvottavia luonnehdintoja, niiden toteuttamiseen liittyi selkeä
tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys. Esihistoria oli museon kolmesta pääosastosta ainoa, joka pysyi kokonaisuudessaan suljettuna museon avautuessa. Resurssien niukkuuden vuoksi työt oli jo varhaisessa vaiheessa
päätetty keskittää historialliselle osastolle sekä kotimaisen kansatieteen
osastolle. Esihistorian näytteillepanon toteuttaminen oli keskeneräisistä
tehtävistä ilmiselvästi tärkein, ja käytettävissä olevia varoja kohdennettiin erityisesti tähän työhön.62 Kotimaisen esihistorian osasto avattiin
yleisölle vuonna 1920.63
Museon amanuenssi, arkeologi A. M. Tallgren oli muutamia vuosia
aiemmin kertonut, että museon ulkomaisen arkeologian kokoelmat tultaisiin myös järjestämään, mutta ne sijoitettaisiin omaan huoneeseensa,
johon Tallgren viittasi nimityksellä salle de la comparaison. Se olisi avoinna ainoastaan alan tutkijoille.64 Tallgrenin esittelemässä suunnitelmassa
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oli nähtävissä kaksi jo pitkään toistunutta ajatusta: ensinnäkin käsitys ulkomaisten esineiden roolista vertailukokoelmina kotimaisille ja toisaalta
se, että ne olisivat vain tutkijayleisölle avoimia. Eksoottisen osaston eli
ulkomaisen kansatieteen asema oli varsin verrannollinen ulkomaisen arkeologian kanssa, ja edellä esitetyn kaltaiset argumentit saattoivat toimia
perusteina myös ullakon suljettuina pysyneille oville. Tallgrenin esittämä
suunnitelma ulkomaisen arkeologian järjestämisestä ainoastaan tutkijoiden käyttöön kuitenkin hylättiin, ja osasto avattiin yleisölle alkuvuodesta
1923 – samanaikaisesti pitkään valmistellun, laajan suomalais-ugrilaisen
kansatieteen osaston kanssa.65 Eksoottinen osasto jäi kaikkien näiden
näyttelysuunnitelmien ja -toteutusten varjoon. Jopa huomattavasti nuorempi hanke numismaattisten kokoelmien näytteille asettamiseksi ja
avaamiseksi yleisölle toteutui vuonna 1927.66 Museon avautuessa vielä
keskeneräiset osastot saatiin siten yksi kerrallaan valmiiksi ja yleisölle
avoimiksi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Euroopan ulkopuolisen
kansatieteen kokoelmat kokivat toisenlaisen kohtalon: niitä ei koskaan
avattu suuren yleisön nähtäville Kansallismuseossa.
Museon avautuessa vuonna 1916 sen laajoista Euroopan ulkopuolisten kansojen kokoelmista yleisön nähtävillä oli ainoastaan historiallisen osaston ”porsliinihuoneeseen” eurooppalaisvalmisteisten esineiden
joukkoon sijoitetut kymmenkunta kiinalaista ja ”jaappanilaista” teeastiaa, lautasta ja maljakkoa. Museon opaskirjan lyhyen kuvauksen
perusteella vaikuttaisi siltä, että aasialaisesineillä pyrittiin lähinnä osoittamaan 1700-luvulla vallinneita vilkkaita kauppasuhteita ”Itä-Indian”
kanssa.67 Posliinihuone sijoittui musiikki-instrumentteja ja kartanointeriöörejä esittelevien salien väliin eli tiiviisti osaksi yläluokkaisen
sivistyshistorian ja elämäntavan kuvausta.
Posliinihuoneen aasialaisesineet edustivat erittäin pientä osaa museon silloisista vieraiden kansojen kokoelmista. Kansallismuseon alaisia
kokoelmia yhdistettäessä oli tehty laskutoimenpiteitä esinemääristä,68
joten museon avautuessa yleisölle voitiin esittää arvioita kokoelmien
laajuudesta. Museoesineistön kokonaislaajuuden esitettiin olevan noin
114 000 numeroa69. Näistä noin puolet määriteltiin esihistoriallisiksi, 37
prosenttia kansatieteellisiksi ja loput sivistys- tai kulttuurihistoriallisiksi.
Kansatieteelliset esineet jakautuivat edelleen siten, että niistä valtaosa eli
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noin 58 prosenttia oli kotimaisia. Suomalais-ugrilaisia ja vierasheimoisiksi nimettyjä kokoelmia ilmoitettiin olevan kutakuinkin yhtä paljon eli
molempia noin 20 prosenttia kansatieteen kokonaisuudesta. Vierasheimoisia esineitä kerrottiin olevan yhteensä 8505 numeroa.70
Mikko Härö on esittänyt, että seuraavana vuonna eli vuonna 1917
eksoottisten esineiden osuus kansatieteellisistä kokoelmista oli 33 prosenttia.71 Tutkimuksesta ei selviä, mihin luku perustuu, mutta tällainen
kasvu ei ollut todennäköinen. On kuitenkin mahdollista, että eri vuosien
esinemäärät ilmoitettiin varsin erilaisen laskentaperiaatteen mukaan,
mikä vaikeuttaa huomattavasti kokoelman eri osien kasvun seurantaa.
Esimerkiksi vuodelta 1924 oleva tieto kertoo, että kansatieteen kokoelman numeroluku oli noin 25 000 – mikä oli miltei 17 000 pienempi
kuin vuonna 1916 ilmoitettu.72 Tämä todennäköisesti ainoastaan laskentatapaan perustunut ”hävikki” koski erityisesti kotimaista kokoelmaa, ja
aiemmasta hieman kasvaneet suomalais-ugrilaiset ja vierasheimoiset
kokoelmat kasvattivat molemmat osuutensa noin 36 prosenttiin. Ulkomaisen kansatieteen kokoelman täsmällisen koon päättelyn hankaluudesta riippumatta voidaan varmuudella sanoa, että museon avautuessa
useiden tuhansien ulkomaisten esineiden kokoelma jäi näyttelyn ulkopuolelle ja museoyleisön saavuttamattomiin. Kansallismuseon suunnitteluvaiheessa usein esitetty idea museosta kokoelmiensa ja museorakennuksen muodostamana kokonaistaideteoksena toteutui siis lähinnä
kotimaisten kokoelmien osalta.
Eksoottista osastoa koskevien nimitysten kirjavuus jatkui museon
avautumista seuranneessa julkisessa keskustelussa.73 Museon avautumisen yhteydessä kokoelmaan viitattiin tutkitussa aineistossa ensimmäisen kerran ulkoeurooppalaisena.74 Sitä vastoin myöhemmin yleistynyt
vertailevan kansatieteellisen kokoelman nimitys ei ollut tässä vaiheessa
käytössä – siitäkään huolimatta, että ajatus kokoelman roolista vertailuaineistona kansalliselle kokoelmalle vaikutti jo esimerkiksi Historialliskansatieteellisen museon näytteillepanoon 1870-luvun alussa ja se myös
lausuttiin julki sanallisesti Eliel Aspelinin kansallismuseota hahmottelevassa pamfletissa vuonna 1887.75
Vaikka suunnitelma eksoottisen osaston avautumisesta oli ollut selvästi havaittavissa museon avautuessa, sitä koskeva keskustelu hiipui
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pian, ja huomio keskittyi työn alla oleviin muihin osastoihin. Eksoottisella osastolla ei ilmeisesti tapahtunut juuri mitään ennen vuotta 1919,
jolloin Kansallismuseo sai käyttöönsä edellisenä vuonna lakkautetun
valtion kalastusmuseon näyttelykaappeja, jotka tiedetään sijoitetun juuri kansatieteen osaston ullakkosaliin. Muinaistieteellisen toimikunnan
vuosikertomuksessa 1919 mainittiin, että ullakkokerroksen kokoelmien
näytteillepanoa voitiin alkaa suunnittelemaan vasta tässä vaiheessa.76
Saman vuoden syksyllä U. T. Sirelius kertoi kuitenkin häntä haastatelleelle Helsingin Sanomien toimittajalle, ettei osaston järjestelytöitä voitu
aloittaa ennen valtiolta pyydetyn määrärahan saamista.77 Kansallismuseon eri osastojen sisustustyö oli aiemmin edennyt esinelähtöisesti
siten, että näytteille valituille kokoelmille teetettiin kalusteita mittatilaustyönä. Kalastusmuseon käytöstä vapautuneiden kaappien käyttöönotto
kuvasti varsin toisenlaista asennetta eksoottisen osaston sisustamiseen.
Kaapit kuitenkin mahdollistivat askeleen kohti organisoidumpaa näyttelyä, mutta eivät vielä itsessään ratkaisseet monimutkaisempia resursseihin ja osaston funktioon liittyviä kysymyksiä.
Kalastusmuseon kaappien saamisen yhteydessä Sirelius mainitsi,
että ullakkosalissa saatettaisiin järjestää luonnonkansoja esitteleviä tilapäisiä näyttelyitä.78 Pitkäksi aikaa ainoaksi jäänyt näyttely toteutuikin
helmikuussa 1920, jolloin museolla järjestettiin C. G. E. Mannerheimin
Keski-Aasian kokoelmia esittelevä pienimuotoinen näyttely.79 Se, että
näyttelyn aineistoksi valikoitui juuri Mannerheimin eikä esimerkiksi
tieteellisten tutkimusmatkailijoiden kokoelmat liittyi epäilemättä Mannerheimin keskeiseen rooliin itsenäisen Suomen johtotehtävissä. Sysäys
näyttelyn järjestämiseksi tuli ilmeisesti ainakin osittain lehdistön piiristä, sillä jo edellisenä vuonna Helsingin Sanomien toimittaja oli lähtenyt
selvittämään huhupuhetta Kansallismuseossa sijaitsevista Mannerheimkokoelmista ja saanut Sireliukselta lupauksen Mannerheim-näyttelyn
järjestämisestä.80 Eksoottista kokoelmaa ja osastoa koskevan budjetin
olemattomuudesta kertoo se, että näyttely toteutettiin kansatieteen
osaston virkamiesten omalla kustannuksella, ja tulot käytettiin osaston
kaappien korjaamiseen, esineiden ostoon ja tilapäisen työvoiman palkkaamiseen.81 Osa tästä työpanoksesta kohdentui ilmeisesti eksoottisen
osaston järjestelyihin. Vuodelta 1921 on nimittäin peräisin Sireliuksen
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laatima ullakkosalin pohjapiirros, jossa hän hahmotteli kaappien ja vitriinien paikkoja.82 Samana vuonna ullakkokerrokseen tiettävästi tehtiin
kankaalla verhottuja korokkeita, väliseiniä ja paneelauksia, korjattiin 53
vanhaa kaappia – ilmeisesti kalastusmuseosta saadut – sekä asennettiin
sähkövalot.83
Eksoottinen osasto saatiin järjesteltyä ainakin summittain seuraavien
vuosien kuluessa. Vuodelta 1924 on peräisin A. M. Tallgrenin lyhyt maininta ullakon näyttelystä, joka oli siis tässä vaiheessa järjestettynä, mutta
jonka korostettiin jälleen kerran olevan vain tilapäinen.84 Samassa yhteydessä Tallgren kertoi, että Kansallismuseo oli sivuuttanut keräilyasteen
ja diletantismin ajan ja oli nyt ”tavallaan valmis”.85 Kommentti kuvaa
kiinnostavasti sitä, miten museon toimenpidelistalla yhä alemmaksi laskeneen eksoottisen osaston avaaminen yleisölle oli jo muuttunut asiaksi, jota ei enää suunniteltu, vaan museon koettiin viimein olevan valmis.
Yksinkertaisin selitys kokoelmien sulkemiselle yleisökierroksen ulkopuolelle olivat rajalliset resurssit: osaston sisustamiseen, järjestämiseen
ja avoinna pitämiseen ei taloudellisen niukkuuden aikana saatu tarvittavaa rahoitusta valtiolta. Osaston kiinni pysymisen voidaan siis viime
kädessä nähdä olleen museoväen toiveesta eriävä ja riippumaton poliittinen ratkaisu. Eräänä käytännön esteenä ullakkokerroksen avautumisel-

Arkkitehti Alarik Tavaststjerna hahmotteli piirroksessaan vuodelta 1921 eksoottisen osaston kiinteiden kalusteiden paikkoja Sireliuksen ohjeiden mukaisesti.
Kuva: Museovirasto, arkeologiset kokoelmat, 91:42:248.
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le on esitetty se, ettei tilassa ollut varauloskäyntiä.86 Toisinaan huomio
kiinnitettiin ullakon puurakenteisiin ja palomuurien puuttumiseen.87
Näihin rakennusteknisiin ongelmiin ei kuitenkaan pyritty aktiivisesti
löytämään ratkaisua tai pohtimaan vaihtoehtoisia tiloja museorakennuksesta – kuten tehtiin esimerkiksi numismaattisen kokoelman esille
saamiseksi.88
Eksoottisen osaston kiinni pysymisessä oli kuitenkin kyse pelkkiä
taloudellisia tai teknisiä näkökulmia huomattavasti moninaisemmasta syiden ja toimijoiden kokonaisuudesta. Resurssikysymysten ohella
keskeinen tekijä tuntuu olleen erityisesti se, ettei eksoottinen kokoelma
ollut kenenkään museotyöntekijän ensisijaisen mielenkiinnon ja omakohtaisen tutkimustyön kohde. U. T. Sireliuksen työ keskittyi jatkossa
pääasiallisesti suomalais-ugrilaisten kokoelmien järjestämiseen, mikä
liittyi keskeisesti hänen valintaansa suomalais-ugrilaisen professuurin
ensimmäiseksi haltijaksi vuonna 1921. Juhani U. E. Lehtonen on tutkimuksessaan kuvannut, miten Sirelius koki tieteellisen erikoistumisen
enenevässä määrin tärkeäksi. Professuurin perustamisen yhteydessä
laatimassaan muistiossa Sirelius korosti, että koska koko kansatieteen
alaa oli mahdoton hallita, uusi professuuri olisi kohdennettava erityisesti suomalais-ugrilaiseen kansatieteeseen. Vaikka Sireliuksen aiempien vuosien kiinnostus yleisen kansatieteen kysymyksiin jatkui ja näkyi
konkreettisesti esimerkiksi kansatieteen uusissa opintovaatimuksissa,
joihin sisällytettiin muun muassa Afrikan kansatiedettä, professuurin
mukainen painotus suomalais-ugrilaiseen kansatieteeseen välittyi myös
hänen museotyöhönsä.89
Eksoottisella osastolla ei ollut omia resursseja eikä äänekkäitä ja aktiivisia puolestapuhujia. Pienimuotoisen, vaikka sitten väliaikaiseksi koetun näyttelyn vähittäinen järjestäminen tuntui ilmeisesti tarjoavan riittävän kompromissin: sen voitiin nähdä palvelevan sekä opetuksen tarpeita että kokoelmista mahdollisesti kiinnostuneita yksittäisiä tutkijoita.
Kokoelmien tekeminen saavutettaviksi ja käyttökelpoisiksi suppealle ja
erikoistuneelle yleisölle oli siis itsessään vaivan arvoista ja riittävä syy
kokonaisen suuren ullakkotilan varaamiselle. Tällainen ajattelu perustui
Kansallismuseon vuosittaista suunnittelua ja resurssointia paljon pidempään traditioon, johon nähden 1900-luvun alun eksoottista osastoa
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koskevat optimistiset suunnitelmat muodostivat selvän mutta vain väliaikaisen poikkeuksen. Näyttelyn vähittäinen rakentaminen voidaan toki
tulkita signaaliksi siitä, että kokoelma olisi valmiina avattavaksi suurelle
yleisölle, mikäli tilaisuus siihen joskus tarjoutuisi. Tällainen tilaisuus
näytti kuitenkin muuttuvan jatkuvasti epätodennäköisemmäksi.
Eksoottisen osaston voidaan viime kädessä nähdä jääneen erityisesti
kansallisen museon ja siihen kohdistuneiden odotusten ja olettamusten
painolastin alle. Huomion kohdistuessa suomalaisten ja suomensukuisten kansojen menneisyyden esittelyyn kaikki ulkopuolelle jäävä määrittyi vieraaksi ja oman historian ymmärtämisen kannalta marginaaliseksi
tai tarpeettomaksi. Muiden kulttuurien esineistön arvo kiteytyi jonkinlaisen yleismaailmallisen ja -inhimillisen perusmallin hahmottamiseen,
jota vasten suomalaisen materiaalisen kulttuurin vaiheita voitiin peilata.
Kasvava merkitys tuntui olevan myös sillä, että useat kokoelmat olivat
suomalaisten tiedemiesten tutkimusmatkoillaan keräämiä ja todistivat
siten suomalaisen tieteen kansainvälisyydestä ja vertailukelpoisuudesta
muissa maissa tehtyjen saavutusten kanssa. Vieraiden kulttuurien esineiden itsenäinen arvo sitä vastoin supistui niiden menettäessä perinteisen kuriositeettiarvonsa ja jäädessä museohenkilökunnan tutkimuksellisten intressien ja asiantuntijuuden ulkopuolelle.
Kansallismuseon suomalaisuutta palveleva tehtävä kiteytyi lukuisissa
museon avautumisen yhteydessä ja sitä seuranneina vuosina julkaistuissa kirjoituksissa. Museota kuvattiin historiallisen tunteen herättäjänä,
suomalaista kansaa kokoavana pyhäkkönä ja kansallisen sivistystyön
edistäjänä.90 Myös Muinaistieteellistä toimikuntaa ja Kansallismuseota koskevan asetustekstin uudistamisen yhteydessä alkuvuodesta 1919
huomio kohdennettiin määrätietoisesti kansalliseen menneisyyteen.
Muinaistieteellisen toimikunnan tehtäväksi kirjattiin tällöin Suomen
ja – mikäli olosuhteet sallivat – Suomen suvun varhaisemman kulttuurikehityksen tutkimuksen edistäminen. Esityksessä ei viitattu vieraiden
kulttuurien tutkimukseen tai esittelyyn lainkaan, vaikkakin olemassa
olevat kokoelmat mainittiin yhtenä osana kansatieteen kokoelmia.91
Erään mielenkiintoisen poikkeuksen tästä kansallisuutta ja suomalaisia kokoelmia korostavasta keskustelusta tarjosi A. M. Tallgren, joka
esitti artikkelissaan vuonna 1917, ettei esinekeruussa ollut pakko keskittoiveet ja realiteetit kansallismuseossa 233

tyä pelkästään kansallisiin tehtäviin. Hänen mielestään Suomessa voitaisiin erikoistua myös muiden alueiden esinekulttuureihin. Tallgrenin
viittasi erityisesti siperialaiseen esineistöön, mutta väläytti myös, että
Suomeen voitaisiin alkaa kerätä esineistöä Mustanmeren ympärillä olevista maista.92 Tallgrenin ehdotus jäi varsin yksinäiseksi poikkeukseksi.
Vuodelta 1924 olevassa kirjoituksessaan myös Tallgren palasi korostamaan Kansallismuseon kansallista tehtävää:
Se on muistomerkki kansan saavutuksista, sen historiallinen kuvasto [– –] Sen tulee tarjota mahdollisuuksia tutkia maan ja sen
entisten asukkaitten kehitystä ja vaiheita varhaisimmasta ajasta
meidän päiviin. Se herättää kansassa sosiaalisia vaistoja, se muodostuu kansan kulttuurillisen itsenäisyyden turvaksi. Sieltä löytävät taiteilijat ja käsityöläiset löytävät kotoisia aiheita, jotka heidän
luovassa mielikuvituksessaan kasvavat ja muuttuvat, muta sentään
liittyvät vanhaan kulttuuriin.93
Sen lisäksi, että Tallgren näki museon edesauttavan lukuisilla tavoin
suomalaisia paikantamaan itseään ja tulemaan tietoisiksi juuristaan,
hän piti Kansallismuseota keskeisenä instituutiona ulkomaisille vierailijoille. Tallgren kirjoitti, että museo oli näyttelypaviljonki, jota vieraat
kävivät ensi töikseen katsomassa ja toteamassa maan sivistystason.94
Tässä keskustelussa Suomeen tuoduilla vieraiden kulttuurien esinekokoelmilla ei ollut roolia.
***
Eksoottisen osaston väliaikaiseksi ja tilapäiseksi tarkoitetusta näytteillepanosta sekä yleisölle suljetuista ovista tuli ajan kuluessa osaston pysyviä ominaisuuksia. Ullakkonäyttely pysyi paikoillaan vuodesta toiseen
aina 1980-luvulle asti, jolloin kokoelmat siirrettiin remontin tieltä väliaikaisesti museon alakertaan.95 Kaiken kaikkiaan ulkomaisen kansatieteen kokoelmat sijaitsivat Kansallismuseon tiloissa miltei yhdeksän
vuosikymmentä, minä aikana ne eivät siis olleet milloinkaan vakinaisesti suuren yleisön nähtävillä. Kokoelman osia esitteleviä yksittäisiä väli234 eksotiikka kansallisen varjossa (1910-luku)

aikaisnäyttelyitä järjestettiin 1970-luvulta lähtien.96 Vasta vuonna 1998
perustettu ja vuonna 2004 perusnäyttelynsä Tennispalatsissa avannut
Kulttuurien museo mahdollisti esineistön laajan esillepanon – mutta
vain seuraavan kymmenen vuoden ajan. Museo lopetti toimintansa Tennispalatsissa toukokuussa 2013, siirtyi takaisin Kansallismuseon yhteyteen ja on tällä hetkellä ilman vakinaisia näyttelytiloja.97

Tunnistamaton lehtileike todennäköisesti 1950-luvulta osoittaa eksoottisen osaston olleen ainakin osittain järjestetty. Kuva: Museovirasto, Kuvakokoelmat, 984,4.
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Lopuksi
Eksoottisen muuttuva muoto ja liikkuva raja
Esineillä on ollut merkittävä rooli vieraita kulttuuripiirejä koskevien käsitysten muodostumisessa ja vakiinnuttamisessa Euroopassa. Silkkitietä
ja muita karavaanireittejä pitkin kuljetetut tai kaukopurjehduksilta tuodut esineet toimivat jo varhain kouriintuntuvina todisteina eurooppalaisten pitkistä matkoista vierailla mailla ja heidän kohtaamisistaan kaukana
asuvien kansojen kanssa. Esineet tarjosivat myös sanallisia kuvauksia
konkreettisempia ja yksityiskohtaisempia esimerkkejä muiden kansojen
hallussa olleista raaka-aineista, taidoista ja tekniikoista. Toisaalta esineiden olemusta luonnehti niiden sanattomuus ja puhumattomuus. Kun
ne siirrettiin kulttuuripiiristä toiseen ja niiden yhteys ne valmistaneisiin
ja käyttäneisiin ihmisiin katkesi, esineet saattoivat vaikuttaa aiempaakin mykemmiltä. Esineiden kulkema pitkä matka ei kuitenkaan tehnyt
niitä merkityksettömiksi, vaan aloitti usein uudenlaisen vaiheen niiden
elämänkaaressa. Vaikka esineitä koskeva alkuperäinen ymmärrys ja tieto saattoi olla vähentynyt tai kokonaan kadonnut niiden saapuessa Eurooppaan, esineet ympäröitiin uudenlaisilla selityksillä, merkityksillä ja
arvostuksilla. Kyse oli samalla yksittäisiä esineitä laajemmasta vieraiden
kulttuurien ja maapallon hahmottamisesta ja jäsentämisestä.
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu niitä tapoja, joilla Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esineistöä selitettiin ja esiteltiin Suomessa. Tutkitut vuosikymmenet 1870-luvulta 1910-luvulle muodostivat ajanjakson,
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jonka alkuvaiheessa kaukaiset kulttuurit olivat Venäjän vallan alaisessa
Suomessa eläneille vielä pääsääntöisesti tuntemattomia, mutta jonka
aikana tietoisuus maapallosta ja sen kansoista lisääntyi merkittävästi.
Vaikka saatavilla ollut tieto oli sisällöllisesti hyvin vaihtelevaa, sitä oli
tarjolla kasvavalla volyymilla ja moninaistuvissa muodoissa: sitä saattoi
löytää sanomalehdistä, koulukirjoista, kaunokirjallisuudesta ja populaareista matkakertomuksista. Mielikuvia vieraista kulttuureista saattoi
ajan myötä kartuttaa myös esimerkiksi teatteri- ja elokuvanäytöksissä,
ruoka- tai mattokaupoissa ja – joissain tapauksissa – itse matkustamalla.
Kaukomailta tuotujen esineiden järjestämiseen, luokitteluun, esittelyyn
ja selittämiseen erikoistuneet näyttelyt muodostivat tässä moninaistuvan
tiedonvälityksen kentässä erään mielikuvien ja käsitysten muodostumisen paikan ja informaation jakamisen väylän.
Tutkittuina vuosikymmeninä eri syistä Euroopan ulkopuolelta Suomeen päätyneiden esineiden määrä kasvoi voimakkaasti. Samaan aikaan
niitä esitelleet erilliset näyttelyhankkeet monimuotoistuivat ja lisääntyivät lukumäärältään. Pisimmän ja vahvimman yksittäisen kehityslinjan
muodosti Turun akatemiasta periytyvä, akateemiseen ja tutkimukselliseen viitekehykseen nivoutuva keruu- ja museotoiminta. Se jatkui Turun
palon jälkeen Helsingissä Keisarillisen Aleksanterin ylipiston piirissä ja
irtautui 1880-luvulla tieteelliseen traditioon edelleen vahvasti nojaavaksi
kansallismuseohankkeeksi. Tämä Suomen kansallismuseoksi lopulta
huipentunut kehityslinja oli jo historiansa aiemmissa vaiheissa arvostettu: Suomen laajimmat Euroopan ulkopuolisten kulttuurien esinekokoelmat sijaitsivat juuri yliopistolla, ja pienempiä kokoelmia ja esimerkiksi
yksityisomistuksessa olleita yksittäisiä esineitä pyrittiin keskittämään
yliopistolle. Turun akatemian kokoelmista Suomen kansallismuseoksi
jatkunut yhtäjaksoinen kehityskulku muodosti tutkimuksen kronologisen tukirakenteen. Sen vaiheita seuraamalla paljastui, että vaikka tämä
vahvasti institutionaalinen kehityslinja oli itsessään pitkä ja perinteikäs,
sen sisällä tapahtui tutkittavan ajanjakson kuluessa selkeä muutos suhteessa vieraiden kulttuurien esineiden arvostukseen ja rooliin. Esineet
muuttuivat harvinaisista arvo- ja statusesineistä ensin suomalaisesineistön ja suomalaisuuden vertailuaineistoksi ja lopulta kokoelman sivuutetuiksi ja unohdetuiksi osiksi.
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Tätä muutosten kaarta selittivät monet tekijät. Turun akatemian viimeisten ja Helsingin Keisarillisen Aleksanterin yliopiston ensimmäisten vuosikymmenten museotoiminnan tarkoitusperät olivat tieteelliset,
mutta yliopiston haltuun päätyneet Euroopan ulkopuolisten kulttuurien
esineet edustivat käytännössä vanhempaa, uuden ajan alun kuriositeettikabinetteihin nivoutuvaa keruutraditiota. Kokoelmiin sijoitettuja kiinalaisastioita, intiaaninuolia, alaskalaisasuja ja muita kaukaisista maista
Suomeen tuotuja esineitä pidettiin harvinaisina ja arvokkaina esimerkkeinä maapallon kansojen moninaisuudesta. Kuriositeettikabinettien
aatteellista perintöä seuraillen niillä nähtiin olleen tärkeä rooli koko
maailmaa kuvaavan ensyklopedisen esityksen järjestämiseksi. Niiden
omistamisella ja jäsentämisellä osoitettiin omaa sivistystä sekä kykyä
hahmottaa ja tulkita maailman moninaisuutta. Vieraiden kulttuurien
esineistön korkea arvostus johti siihen, että ulkomainen esineistö dominoi määrällisesti yliopiston varhaisia kansatieteellisiä kokoelmia.
Tämä varhainen perintö muodosti lähtökohdan tutkimuksen varsinaiselle tarkasteluajanjaksolle 1870-luvulta 1910-luvulle. 1870-luvun
alussa yliopistokokoelmat saivat ensi kertaa varsinaiset näyttelytilat, ja
uusi järjestäytyminen osoitti aiemman painotuksen muuttuneen: kotimaisen esineistön esittely oli siirtynyt vieraiden kulttuurien ohi etusijalle. Seurasi vaihe, jolloin ulkomainen esineitö sinnitteli aiemman
perintönsä ja määrällisen volyyminsa voimin kotimaisen rinnalla. Se
menetti kuitenkin aiempaa, itsenäistä arvostustaan ja alkoi näyttäytyä
eräänlaisena taustatarinana tai kehityshistoriallisena kehyksenä voimistuvan huomion saaneelle kansalliselle kertomukselle. Kotimaisen
aineiston määrätietoisen ja tieteellisesti orientoituneen keruun myötä
ulkomainen kokoelma alkoi vaikuttaa satunnaiselta, epätieteelliseltä ja
kuriositeettimaiselta. Se joutui antamaan vähitellen tilaa laajenevalle
suomalaisesineistölle, jonka jäsentely ja esittely osoitti museotyöntekijöiden kasvavaa osaamista kansallisen historian ja kansatieteen alalla.
Ulkomainen kokoelma siirrettiin varastoon ja lopulta museosta kokonaan erillisiin tiloihin. Tämä yliopiston yhteydessä koettu kehitys vaikutti keskeisesti siihen, miten vieraiden kansojen esineistöön suhtauduttiin
kansallismuseohankkeen alkuvaiheen suunnitelmissa.
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Kansallismuseohanke ei kuitenkaan muodostunut eikä toteutunut
nopeasti. Tutkimuksessa on osoitettu, että myös Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kokoelmia koskeneet suunnitelmat ja painotukset ehtivät muuttua useaan otteeseen ennen museon valmistumista. Vaikka
museosuunnitelmien perusvire oli läpi vuosikymmenten vahvan suomalaispainotteinen – tavoitteena oli nimenomaan kansallinen museo
– ja vieraat kokoelmat koettiin kokonaisuuden kannalta pääsääntöisesti
marginaalisiksi, suunnittelun varrella oli myös ajanjaksoja, jolloin niiden sisällyttämistä museo-ohjelmaan edistettiin määrätietoisesti. Museon rakennus- ja sisustustöiden ollessa loppusuoralla kansatieteen siiven
eksoottista osastoa järjestettiin sillä tarkoituksella, että se voitaisiin muiden osastojen tavoin pian avata suurelle yleisölle. Näiden optimististen
kausien ja suunnitelmien taustalla olivat usein kokoelmista kiinnostuneet yksittäiset museotyöntekijät. Myös Antellin valtuuskunnan arvovallalla hankituilla uusilla esinekokoelmilla oli merkitystä huomion
suuntaamiseksi myös kansallisten kokoelmien ulkopuolisiin aineistoihin ja niiden esillepanoon. Lisäksi museon varhaisvaiheiden perintö ja
museon hallussa olleet laajat esinekokoelmat tuntuivat pelkällä olemassaolollaan puhuvan näytteillepanon tärkeyden puolesta. Museon kansalliseen profiiliin ja sen henkilökunnan asiantuntemukseen littyneet
tekijät sekä taloudelliset seikat johtivat kuitenkin lopulta toisenlaiseen
ratkaisuun, jonka myötä Kansallismuseon eksoottinen osasto jäi lukittujen ovien taakse.
Vaikka Kansallismuseon perustamiseen ja avautumiseen johtava kehityskaari osoittaa selkeän muutoksen Euroopan ulkopuolisen esineistön alkuperäisestä dominanssista sen rinnakkaisuuteen kotimaiseen esineistön kanssa ja vähittäiseen sivuun jäämiseen kotimaisen esineistön
ja painotuksen kasvaessa, murros ei tapahtunut ilman ristiriidan ituja
ja vastakkaisiin suuntiin vetäviä voimia. Vaihtuvien näyttely- ja museosuunnitelmien keskellä työskennelleet museotyötekijät eivät tienneet
kehityksen lopullista suuntaa, vaan reagoivat kulloinkiin ajankohtaisiin
tilanteisiin oman tietämyksensä, mielenkiintonsa ja kulloinkin olemassa olevien resurssien mukaisesti. Ratkaisut eivät aina olleet aikaisempiin linjauksiin nähden johdonmukaisia. Esimerkiksi Martti Rautasen
Afrikan-kokoelmat lunastettiin yliopiston museolle korkeaan hintaan
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ajankohtana, jolloin museota luotsattiin määrätietoisesti kohti suomalais-ugrilaista painotusta.
Vaikka yliopistollinen, Suomen kansallismuseoksi vähitellen muotoutuva kehityslinja oli kokoelmiltaan mittavin ja hankkeena kauaskantoisin, se ei ollut ainoa eksoottisten esineiden määrittelyn paikka
Suomessa. Sen rinnalle syntyi muita näyttelyhankkeita, jotka rikkoivat
ja monipuolistivat sen tarjoamaa, akateemiseen tietämykseen ja auktoriteettiin vetoavaa käsitystä vieraista materiaalisista kulttuureista. Euroopan ulkopuolelta tuotuja esineitä esiteltiin näyttelyissä, jotka rakentuivat
niin paikallisten koulujen ja taideoppilaitosten opetuskokoelmien kuin
merimiesten, lähetystyöntekijöiden, tutkimusmatkailijoiden, taiteilijoiden, keräilijöiden ja kauppiaiden matkoiltaan tuomien esinekokoelmien
ympärille. Ne olivat usein kestoltaan lyhyitä ja olemukseltaan epävirallisempia, mutta ne saavuttivat yliopistopiireistä erillisiä ja usein suurempia yleisöjä. Niillä oli myös keskeinen merkitys Helsingin ulkopuolisten
yleisöjen tavoittamisessa. Moninaisten näyttelyhankkeiden kautta määritelty eksoottisuus oli samassa ajassakin moniäänistä.
Tutkimuksen lähtöolettamuksena oli käsitys eksoottisuudesta ulkopuolelta tehtynä määrittelyprosessina. Tutkimuksessa on noussut esille
useita erilaisia tapoja, joilla vieraiden kulttuurien esineitä jäsennettiin
ja niiden oletettua eksoottisuutta selitettiin ja merkityksellistettiin. Ne
vallitsivat eri aikoina ja eri näyttelyissä, mutta kietoutuivat ja sekoittuivat
myös usein toisiinsa samassakin näyttelyssä. Näistä viisi oli erityisen
hallitsevia ja usein esiintyneitä. Perinteisin ja myös halki vuosikymmenet vahvana säilynyt tapa selittää vierautta ja eksoottisuutta liittyi tietoon
ja tietämiseen. Eksoottisuus tuntui tarjoavan tavan osoittaa omaa ymmärrystä ja tietämystä maapallosta. Näytteille järjestetyt vieraiden kulttuurien esineet konkretisoivat oman tiedon ja mielenkiinnon kohteiden
laveutta, ja siten keräilijöidensä ja järjestelijöidensä sivistyksen syvyyttä.
Esineiden jäsentäminen kuvasti ymmärrystä kaukaisten maiden sijainnista, olosuhteista ja niiden kulttuurisista oloista. Esineiden keruulla ja
niiden sisällyttämisellä omiin kokoelmiin tunnuttiin osoitettavan keräilijöiden avaraa ja kosmopoliittista maailmankatsomusta.
Tämä Euroopan ulkopuolisten kansojen esineistön esittelyn käytäntö
nivoutui myös niiden toiseen käyttötapaan: esineiden hyödyntämiseen
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oman kulttuurin ja kansallisuuden rajojen merkitsijöinä. Eksoottisuus
määrittyi aina suhteessa itselle tuttuun: se oli jotain, joka näyttäytyi selkeästi vieraana, erilaisena ja oman kulttuuripiirin ulkopuolisena. Se tarjosi siten kiinnekohdan ja vertailukohdan, jonka avulla omaa kulttuuria
saattoi rajata sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti suhteessa muihin. Tutkimuksessa on osoitettu, että eksoottisuuden paikantaminen ei
kuitenkaan ollut yksiselitteistä eikä muuttumatonta. Eksoottisen raja oli
liikkuva. Suomalais-ugrilaisen tutkimussuuntauksen voimistuminen
oli tästä kouriintuntuva esimerkki: sen myötä monet aiemmin vieraiksi
luokitellut Siperiassa asuneet aasialaiskansat ja niiden esineet nivoutuivat osaksi suomalaisten omaa historiaa ja esinekulttuuria. Rajojen
liikkuvuudesta ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien määrittelyn näkökulmaisuudesta kertoo myös se, miten esineitä koskevat nimitykset
vaihtelivat ulkomaisista vieraisiin, vierasheimoisiin, ulkoeurooppalaisiin
ja eksoottisiin.
Kolmas eksoottisuuden määrittelyn muoto kytkeytyi kulttuurien
välisten kehityserojen esiintuomiseen. Eksoottisuus liittyi monissa tapauksissa ajatukseen alkukantaisuudesta ja primitiivisyydestä – kehitysvaiheesta, jonka oman kulttuurin esitettiin jo ohittaneen. Suomalaisen
kulttuurin oma esinehistoria pyrittiin tällaisissa yhteyksissä määrätietoisesti erottamaan näytteillä olleista vieraista ja alkeellisiksi tulkituista
esineistä ja siten korostamaan sen edenneen kehityksessään jo pidemmälle. Samankaltaisten esinefunktioiden ja -muotojen havaitsemista
tunnuttiin erityisesti välteltävän. Kehityserojen korostaminen sisälsi
toisinaan myös nostalgisoivia ja tieteellisiä aspekteja korostavia puolia.
Katoaviksi uskottujen luonnonkansojen dokumentoiminen koettiin tärkeäksi, ja keruu- ja näyttelytyön avulla osoitettiin, että myös suomalaiset
osallistuivat muiden sivistyskansojen tavoin tähän tieteelliseen työhön.
Lähetystyöhön kytkeytyvien näyttelyiden kohdalla kehityserojen osoittaminen oli myös keino kohdistaa huomio kohdemaissa tehdyn kristillistämistyön tarpeellisuuteen ja sen oikeutukseen.
Neljäntenä vieraiden esineiden erilaisuutta ja niiden eksottista olemusta selittävänä tapana oli vedota niiden hyödyllisyyteen suomalaisuudelle ja suomalaisille. Erityisesti aasialaisesineistöön suhtauduttiin
taide- ja taideteollisuuspiireissä arvostavasti ja kunnioittavasti: esineitä
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kerättiin ja asetettiin näytteille niiden kauneuden, esimerkillisyyden ja
innostavuuden vuoksi. Niiden nähtiin voivan tarjota elämyksiä ja inspiraatioita, jotka toisaalta auttaisivat löytämään ja kiteyttämään suomalaisen muotokielen ja toisaalta kehittelemään kansainväliset markkinat
tavoittavia vientituotteita. Viides eksoottisuuden selittämisen tapa puolestaan liittyi esineiden merkitykseen yksittäisten keräilijöiden ja esineet
omistaneiden henkilöiden statuksen osoittajana. Yksityiskokoelmia ja
omaan kotiin hankittavia esineitä alettiin pitää investointeina, jotka kertoivat omistajansa varallisuudesta ja kyvystä tehdä valveutuneita esinehankintoja. Ne kuvastivat myös heidän omaa asemaansa paljon matkustaneina ja monia maita nähneinä avarakatseisina maailmankansalaisina. Mahdollisuus edullisten pikkuesineiden – esimerkiksi japanilaisten
puupiirroskopioiden tai paperikoristeiden – hankkimiseen tarjoutui
kuitenkin tutkittavan ajanjakson kuluessa suppeita keräilijäpiirejä huomattavasti laveammalle yleisölle. Yhä useammissa suomalaiskodeissa
voitiinkin nähdä pieniä mutta merkityksellisiä jälkiä ja merkkejä muusta
maailmasta.
Peter Masonin esittämät ajatukset eksoottisen olemuksesta alkuperäisistä yhteyksistään irrotettuna ja uudelleenkontekstualisointien kautta
määriteltynä saivat vahvistusta tutkitussa aineistossa. Näyttelysuunnitelmissa ja toteutuneissa näyttelyissä kaukaisten kansojen esineet ympäröitiin monenlaisin selityksin ja viestein, jotka eivät liittyneet ensisijaisesti niihin itseensä ja ne valmistaneisiin ihmisiin. Niihin liitetty eksoottisuus ei ollut esineiden luontainen ominaisuus, vaan pikemminkin
niihin lisätty ylimääräinen kuorrutus. Esineiden eksotisointi tapahtui
kiinnittämällä huomio niiden joihinkin ominaisuuksiin ja piirteisiin,
niiden yhteyksiin muihin esineisiin tai käyttäjiin sekä liittämällä niiden ympärille selittäviä tarinoita ja tulkintoja. Virikkeitä määrittelyille
otettiin monista eri suunnista: kansatieteestä ja muiden ihmiskunnan
historiaa ja kehityskulkuja selvittävien tieteenalojen piiristä, taidetta ja
taideteollisuutta koskeneista keskusteluista sekä kristillisen lähetystyön
konteksista. Määrittelyprosesseissa ei ollut niinkään kyse toista kulttuuria koskevan eksaktin tiedon välittämisestä kuin siitä, että esineet
selitettiin ikään kuin ulkoapäin, oman kulttuurin tiedoista ja tarpeista
lähtien. Eksoottisuuden määrittelyt tuntuivatkin usein olleen varsin mo242 lopuksi

tivoituneita ja jopa tarkoitushakuisia hankkeita, joiden tavoitteena oli
palvella kansallisia päämääriä. Toisaalta tutkimuksen keskeinen havainto on myös eksoottisuuden näkymättömäksi tekeminen tai jättäminen.
Samoin kuin eksoottisen esittelylle, myös sen esittelemättä jättämiselle
oli olemassa monia selityksiä ja motiiveja. Suomen kansallismuseon
osalta keskeisiksi syiksi muodostuivat museon voimistuva kansallinen
painotus ja niukat resurssit. Yksityisten kotikokoelmien kohdalla eksoottisuus haluttiin puolestaan varta vasten pitää pienen piirin kokemuksena.
Esineitä koskevien merkitysten rakentaminen ja välittäminen tapahtui osin hyvin määrätietoisesti ja suorasanaisesti. Ohjeita näyttelyiden
ymmärtämiseksi oli löydettävissä lukuisista näyttelysuunnitelmista,
ilmoituksista ja -kuvauksista. Kaikki selitykset eivät kuitenkaan olleet
yhtä selkeästi muotoiltuja eivätkä ääneen lausuttuja, vaan ne välittyivät
viitteellisemmin ja vihjaavammin esimerkiksi esineiden luokitteluissa,
asetteluissa ja rinnastuksissa sekä esittelyteksteihin sisäänkirjoitetuissa
olettamuksissa. Tutkimuksessa on lisäksi käynyt ilmi, miten Euroopan
ulkopuolisille kokoelmille osoitettujen näyttelytilojen koko, sijainti,
tilojen sisäiset jäsentelyperiaatteet ja kävijöille rakennetut kulkureitit
heijastelivat käsityksiä esineiden arvosta, niiden suhteesta toisiin esineisiin sekä niiden oletusta roolista näyttelykokonaisuudessa. Esimerkiksi
Kansallismuseon suunnittelu- ja rakennusvaiheen lukuisat tilasuunnitelmat ja niihin tehdyt muutokset osoittavat, miten käsitys vieraiden
kulttuurien kokoelmien merkityksestä reagoi vaihtuviin resursseihin,
museotyöntekijöiden edustamiin tutkimuksellisiin painotuksiin sekä
museon ulkopuolisiin tekijöihin. Esineiden merkityksellistämistä, niihin liitettyjä viestejä ja tilallisia kysymyksiä pohdittaessa on kuitenkin
korostettava, että järjestäjien lisäksi kävijät osallistuivat eksoottisuuden
määrittelyihin. He ottivat osaa näyttelyihin aktiivisina toimijoina, joiden
omat mielenkiinnon kohteet, ennakkotiedot ja näyttelyissä tekemänsä valinnat reitin ja muiden seikkojen suhteen rakensivat yksilöllisiä
näyttelykokemuksia ja käsityksiä vieraista kulttuureista. Esimerkiksi
Suomen Lähetysseuran kiinalais-afrikkalaisen näyttelyn kohdalla oli
selkeästi huomattavissa, miten järjestäjien ja kävijöiden tapa ymmärtää
sama näyttely ei välttämättä ollut identtinen.
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Suomalaisiin museoihin ja muihin kokoelmiin hankitut ambolaiset,
alaskalaiset, kiinalaiset, japanilaiset ja lukuisten muiden Euroopan ulkopuolisten kansojen esineet osoittavat, miten tiiviisti Suomessa tunnettiin ja seurattiin eurooppalaista museo- ja näyttelykenttää. Esinekeruun
ja näytteillepanon vaikutteita ammennettiin erityisesti Saksasta, IsostaBritanniasta ja Skandinaviasta, mutta myös Venäjän sisäinen museokenttä oli monelle suomalaistoimijalle läheisesti tuttu. Vaikka Venäjän
vallan alaisella Suomella ei ollut itsenäistä roolia ajan siirtomaahankkeissa, sekä venäläisissä että eurooppalaisissa museoissa vallalla olleet
imperialistiset äänenpainot ja stereotypiat välittyivät myös suomalaisiin
näyttelyihin. Esimerkiksi vieraiden kulttuurien oletettuun alemmuuteen
ja niiden taloudelliseen hyödynnettävyyteen liittyneet viestit toistuivat
monien suomalaisnäyttelyiden yhteydessä. Näyttelyt eivät viitanneet tai
tähdänneet konkreettisiin siirtomaahankkeisiin, mutta ne olivat eräs
tapa, jonka kautta suomalaiset pyrkivät itse erottautumaan varsinaisista
siirtomaista. Ne myös osoittivat suomalaisten aktiivisuutta identifioitua
osaksi Eurooppaa ja omaksua mahtavampien esikuvien lailla tiedemiehen, opettajan ja hyväntekijän rooleja suhteessa Euroopan ulkopuolisiin
kansoihin. Eksoottisuuden määrittelyjä hyödynnettiin sekä identifioitumiseen että erottautumiseen. Samalla toisten esinekulttuurien esittelyt
tarjosivat suomalaisille uusia, avartuvia näköaloja ympäröivään maailmaan.

244 lopuksi

Viitteet
johdanto
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kansallismuseon kahdet kasvot, Suomen Sosialidemokraatti 5.3.1939, nro 63.
Kansallismuseon kahdet kasvot, Suomen Sosialidemokraatti 5.3.1939, nro 63.
Ks. esim. Varjola 1981, 51; Kansojen museo. Etnografisen museon perustamistyöryhmän
mietintö 1992, 17.
Maailmannäyttelyistä aikansa mediaspektaakkeleina ks. Syrjämaa 2007, 17–18, 29–31.
Termin etymologia palautuu kreikan kielen sanaan ἔξω (eksō), ulkopuolella, sekä
sanaan ἐξωτικός (eksōtikos), vieras tai ulkopuolelta tuleva. Ks. myös Todorov 1993,
265.
Rousseau & Porter 1990a, 4–5. Ks. myös Todorov 1993, 265.
Todorov 1993, 271. Ks. myös Pearce 1995, 310–312; Mason 1998, 31.
Ks. erit. Rousseau & Porter 1990a ja 1990b; Torgovnick 1990; Bongie 1991; Todorov
1993; Root 1996; Aravamudan 2012; Jenkins 2012.
Ks. esim. Torgovnick 1990, 18–23; Ks. myös Sherman 2008, 2–7.
Vierautta ja eroa koskeva keskustelu sai alkunsa psykologian piirissä, erityisesti
Jacques Lacanin (1901–1981) ihmisen seksuaalista kehitystä koskevissa tutkimuksissa.
Vierauden käsitteen keskeisiin kehittelijöihin lukeutui myös filosofi Emmanuel Levinas
(1906–1995), ja siitä tuli jälkikoloniaalisen tutkimussuuntauksen keskeinen käsite.
Ks. esim. Said (1978) 1995; Todorov 1984; Jordanova 1989; Mason 1990; Rousseau &
Porter 1990; Kristeva 1991; Hall 1999.
Mason 1991, 1, 160. Ks. myös Todorov 1993, 264.
Aravamudan 2012, 227.
Rousseau & Porter 1990a, 4. Ks. myös Bongie 1991, 4–5.
Ks. esim. Bongie 1991, 4–5, 13–14; Todorov 1993, 266–271; Eaton 2006, 228;
Aravamudan 2012, 228.
Eaton 2006, 230. Ks. myös Mieves 2010, 276; Aravamudan 2012, 228.
Rousseau & Porter 1990a, 4–5; Rousseau & Porter 1990b, vii–viii.
Segalen oli siviiliammatiltaan lääkäri ja työskenteli vuosia Ranskan laivaston lääkärinä
Tahitilla ja Kiinassa. Essai sur l’exotisme -esseekokoelma julkaistiin postuumisti vuonna
1978. Schlick 2002, 5.
Segalen 2002, 18–19, ks. myös 16, 40, 52, 59. Ks. myös Todorov 1993, 323–325;
Harootunian 2002, xiii–xiv; Kortelainen 2002, 25; Jenkins 2012, 3.
Todorov 1993, 325.
Mason 1998, 2–6. Ks. myös Kirshenblatt-Gimblett 1991, 387–388.
Mason 1998, 2.
Aravamudan 2012, 230.
Sirelius 1916c, 1.
Ks. Kirshenblatt-Gimblet 1991, 386, 394, 419; Pearce 1995, 131, 248–250; Daston 2004,
9–14.
Schlereth 1985, 9–13. Ks. myös Mäkikalli 2010, 23.
Esim. Pearce 1995, 255–256; Hooper-Greenhill 2000, 49–50. Ks. myös Lehtonen 2008,
22, 25, 33.
viitteet s. 7–13 245

27
28
29
30

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52

Esinebiografisesta tutkimussuuntauksesta ks. Kopytoff 1986. Ks. myös Myers 2001,
8–34; Dannehl 2009, 123–129.
Kirshenblatt-Kimblett 1991, 394–396. Vrt. Bennett 1995, 42.
Pearce 1995, 181–182, 256, 304.
Livingstone 2003, 19–20, 29–35. Myös Syrjämaa (2010) on lähestynyt näyttelytilaa
monien reittien, tilallisten kokemusten ja käytäntöjen paikkana. Tilallisten
ominaisuuksien vaikutuksesta ks. myös Lamberg 2011, 11–17.
Karjalainen 1998, 33. Ks. myös Karjalainen 1997, 41. Kolmijako muistuttaa maantieteilijä
Edward W. Sojan thirdspace-käsitettä. Sojan mukaan se yhdistää tilan fyysisen ja
kuvitteellisen ulottuvuuden siten, että se tuottaa jotain uutta. Tunturi & Syrjämaa 2002,
9–10. Ks. myös Lamberg 2011, 12–13.
Clifford 2005, 438–440. Ks. myös Wingfield 2012, 88–89.
Livingstone 2003, 10, 29–30, 33, 40.
Näyttelyiden rakennetusta luonteesta esim. Pearce 1995, 304; Barringer 1998, 4;
Hooper-Greenhill 2000, 19–22; Penny 2002, 8; Sandell 2007, 3.
Yksilöiden välittäjyydestä tiedon rakentumisen prosesseissa ks. erit. The Brokered World.
Go-Betweens and Global Intelligence, 1770–1820 2009.
Secord 2004. Ks. myös Livingstone 2003, 135, 140–147; Livingstone 2005, 51, 56–59;
Tilley 2011.
Penny 2002, 7–8.
Kävijöiden roolista esim. Baxandall 1991, 33–41; Livingstone 2003, 37; Sandell 2007, 11–15.
Klinge 2002; Fewster 2006.
Kopisto 1981; Haila 1998.
Härö 1984; Fewster 2006.
Historiantutkimuksen horisontaalisesta ja vertikaalisesta ajallisesta fokusoinnista ks.
Syrjämaa & Koivunen 2010, 10–12.
Bennett 2006, 57–58.
Karp 1991, 16; Barringer 1998, 11, 20; Penny 2002, 11–13; Dias 2008, 126; Longair &
McAleer 2012, 1–4.
MacKenzie 2009, 7.
Bennett 2006, 47–49.
Näyttelyn järjestäjien tuottamien aineistojen hyödyntämisestä kävijöiden tutkimisessa
ks. Koivunen & Syrjämaa 2011, 41–47.
Hyrkkänen 2008, 189.
Samasta aihepiiristä ks. myös Objects and Others. Esseys on Museums and Material
Culture (1985); Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display (1991); The
Empire of Things. Regimes of Value and Material Culture (2002).
Ks. esim. Steiner 1994; The Scramble for Art in Central Africa (1998); Unpacking Culture.
Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds (1999); Gosden & Knowles 2001;
Wingfield 2012.
Ks. esim. Colonialism and the Object (1998); Curating Empire. Museums and the British
imperial Experience (2012).
Suomalaisen museo- ja näyttelytoiminnan organisoitumisesta ks. erityisesti Härö 1984;
Rönkkö 1999; Pettersson 2008; Suomen museohistoria 2010.

246 viitteet s. 14–24

53
54
55
56
57
58
59
60

Ks. Varjola 1990a; Varjola 1999; Satumaa ja sen asukkaat. Gunnar Landtman PapuaUudessa-Guineassa 1910–1912 2001.
Kortelainen 1999, 2000, 2002; Tuovinen 1995.
Carpenter & Sandford 2003.
Bennett 2006, 58.
Sanavalinnoista ja niihin liittyneestä keskustelusta ks. esim. Hallenberg 1988; Price
1989, 1–3, 76; Corbey 2000, 6; Myers 2006, 267–272; Price 2007, vii–viii.
Price 2007, 37, 45, 64. Museon perustamisvaiheista ja se ideologiasta ks. myös Dias
2008.
Corbey 2000, 3–4.
Bonnett 2004, 1–5. Lännen määrittelyistä ja okksidentalismista ks. myös
Occidentalism. Images of the West 1996; Browning & Lehti 2010; Bavaj 2011.

osa i
kehityskaari 1870-luvulle: eksoottisen vähenevä voima
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Findlen 1996, 50–51. Kuriositeettikabinettien luonteesta ja historiasta ks. myös Pearce
1995; Daston 1998, Aurasmaa 2002; MacGregor 2007.
MacGregor 2007, 11, 56–57. Ks. myös Bennett 1995, 39–40.
MacGregor 2007, 44.
Aurasmaa 2002, 267–268.
Aravamudan 2012, 228.
Amerikkalaisen ja afrikkalaisen esineistön keruusta kuriositeettikabinetteihin ks. Feest
2001; King 2001; Bassani & McLeod 2001; Baird 2008, 542.
Boström 2001, 125–134.
Hermansen 1941, 12–14, Schepelern 2001, 170–171.
Baird 2008, 531, 535, 542. Ks. myös Neverov 2001, 71–78.
MacGregor 2007, erit. osio VII; Weber 2012.
Pratt 1992, 27–29. Ks. myös Pearce 1995, 124.
Linnén yhteyksistä Turkuun ks. Gardberg 2007; Rajalin 2007; Joutsivuo 2010, 141.
Klinge 1987, 79, 95; Joutsivuo 2010, 131–133.
Leikola 1987, 684.
Klinge 1987, 213. Ks. myös Varjola 1981, 52; Heinonen & Lahti 1988, 54–55.
Vuodesta 1818 inspehtorina toiminut Johan Magnus af Tengström oli koulutukseltaan
eläin- ja kasvitieteilijä. Nekrolog, Helsingfors Tidningar 26.11.1856. Turun akatemiaan
oli jo vuonna 1778 perustettu kasvitieteen demonstraattorin virka, jonka hoitajan tuli
myös huolehtia kasvikokoelmista. Terhivuo 2010, 194, 195.
Varjola 1981, 52–53.
Winterhalter & Bonsdorff 2009, 14–15.
Knapas 1987, 279–280, 284–288; Knapas 1989b, 239. Vrt. Winterhalter & Bonsdorff
2009, 26–27.
Acta inaugurationis novarum Academiae Aboensis 1821, 1–7.
Numismaattisia lahjoituksia saatiin jo 1600-luvun puolella, mutta varhaisimpiin
muihin esinelahjoituksiin lukeutui Turun piispan Carl Fredrik Mennanderin lahjoitus

viitteet s. 24–35 247

22
23
24

25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45

46

vuodelta 1766. Mennander lahjoitti antiikin rintakuvia – tai todennäköisimmin niiden
kopioita. Lagus 1885, 21.
Kostet 2010a, 21; Tarkiainen 2012. Ks. myös Sirelius 1916c, 2–3; Ailio 1932, 10.
Muinaisesineitä vuonna 1770 lahjoittanut henkilö oli Laihian kappalainen Israel
Reinius. Lagus 1885, 21; Tallgren 1924, 17–18. Ks. myös Härö 1984, 24.
Muinaisjäännösten suojelu ja esinelöytöjen toimittaminen kruunun alaisuudessa
toimineelle virastolle oli vakiintunut jo 1600-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Ks.
Härö 1984, 6–24; Härö 2010, 129. Tukholmaan tiedetään päätyneen esineistöä myös
maan itäisistä osista, mutta niitä oli vaikea identifioida. Ks. Holmberg 1863, 5.
Ks. Weber 2012.
Varjola 1981, 52.
Acta inaugurationis novarum Academiae Aboensis 1821.
Varjola 1981, 52.
Varjola 1990a, 12–24; Marjomaa 2001; Olin 2009, 52–54.
Turun akatemian konsistorin pöytäkirja 15.10.1825 § 11 ja 12.11.1825 § 2, HYKA,
TAA. Ks. myös Varjola 199a0, 15, 26. Lahjoitus sisälsi esineiden lisäksi eläin- ja
mineraalinäytteitä.
Turun akatemian konsistorin pöytäkirja 25.2.1826 § 14, HYKA, TAA. Ks. myös Varjola
1990a, 15. Lahjoitus sisälsi kahdeksan esinettä sekä eläinnäytteitä.
Blandade ämnen, Helsingfors Tidningar 20.3.1830.
Etholénin toiminnasta ks. Varjola 1990a, 12–24; Varjola 1990b, 312–321; Marjomaa
2001.
Varjola 1990a, 18, 27.
Varjola 1990a, 26–28.
Rantala 2013. Massojen sivistämisen ajatuksesta ks. myös Lahtinen 2006, 148–154.
Hermansen 1941, 19–20.
Alaska oli Venäjän hallinnassa 1730-luvulta lähtien, ja siirtokunta-asema virallistettiin
vuonna 1799. Venäjän Amerikkana tunnettu Alaska irtautui Venäjän valtakunnasta
vuonna 1867, jolloin se myytiin Yhdysvalloille. Venäjän imperiumin pohjoisesta
laajenemisesta ks. Wood 2011.
Etholénin lisäksi siirtokunnan tärkeisiin vaikuttajiin lukeutuivat muun muassa
Hampus ja Hjalmar Furuhjelm, Uno Cygnaeus, Henrik Johan Holmberg sekä
Ferdinand Sahlberg. Varjola 1990a; Varjola 1990b.
Esim. MacGregor 2007, 30–32.
Lagus 1885, 81; Bondsdorff 1906–1908, 35. Ks. myös Varjola 1981, 52–53. Arvioita siitä,
mitä palon jäljiltä säilyi, Lagus 1885, 81, 105–106.
Statuutit 1828 § 140, HYKA.
Statuutit 1828 § 144–156, HYKA.
Kokoelman nimi mainittiin näin vuoden 1828 statuuteissa, § 249, HYKA. Ks. myös
Lagus 1885, 13, 80.
Statuutit 1828 § 155, HYKA. Statuuteissa ei nimetty Raha-, mitali- ja taidekabinetin
vastuuhenkilöksi minkään tietyn alan professoria, vaan päätös jätettiin konsistorin
tehtäväksi. Lagus 1885, 68–69; Lagus 1888, 11.
Ks. Pöykkö 1972, Taf. V, XI.

248 viitteet s. 35–39

47
48

49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69

70
71

Knapas 1989b, 239.
Pöykkö 1972, Taf. XI. Engelin suunnitelmassa vuodelta 1827 Raha- ja mitalikabinetin
tila on toteutunutta tilaa pienempi ja hieman eri kohdassa rakennuksen kolmannessa
kerroksessa. Pöykkö 1972, Taf. V. Ks. myös Lagus 1885, 101; Knapas 1989b, 238.
Pöykkö 1972, Taf. V, XI.
Lagus 1885, 81.
Inventaarit 1828–1841, HYKA, KoA, Bg 3–4. Ks. myös Lagus 1885, 105–106.
Kyseessä oleva hartiaviitta on myöhemmin identifioitu salish-intiaanien tekemäksi.
Varjola 1982, 53–54. Salish-intiaanit eivät eläneet Kaliforniassa, vaan Brittiläisen
Kolumbian eli nykyisen Lounais-Kanadan alueella.
Konsistorin kokouspöytäkirja 1.11.1828 § 2, HYKA, KoA. Ks. myös Lagus 1885, 81;
Varjola 1990a, 27.
Konsistorin kokouspöytäkirja 24.4.1830 § 17, HYKA, KoA.
Konsistorin kokouspöytäkirja 8.7.1830 § 16, HYKA, KoA. Ks. myös Lagus 1885, 81–82.
Mikäli ei toisin mainita, kaikki käännökset ja suomennetut sitaatit ovat kirjoittajan.
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Kansatieteelliselle museolle lahjoituksena. Holmberg lahjoitti yliopistolle myös
mittavan kovakuoriaiskokoelmansa. Ks. myös Redogörelse 1851–1854, 37–38, HYKA;
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Hyvönen 1986, 164, 252–253, 256; Koskinen & Hagelstam 2003, 24, 126. Ks. myös
Signe Brander Suomen kartanoissa 2008, 55, 70, 179 sekä Suolahti 1906, 4–5; Suolahti
1912, 236–237, 242.
Koskinen 2006, 104.
Hyvönen 1986, 154, 158; Karttunen 1990, 283, 285. Benvikin kartanon irtaimisto
tuhoutui vuonna 1808. Bladh oli lahjoittanut keräämiään esineitä myös Tukholman
Etnografiseen museoon. Hyvönen 1986, 156; Karttunen 1990, 284.
Sisarelleen hän oli lähettänyt mm. viuhkan, helmiäisrasian, lakatun teerasian ja puoli
tusinaa teekuppeja. Karttunen 1990, 282–283.
Hyvönen 1986, 7. Ks. myös Hyvönen 1985, 89.

250 viitteet s. 44–47

92
93
94
95

96
97
98
99

100

101

102
103
104
105

106
107
108
109
110
111

112
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on Stage 1999; Zoos humains de la vénus hottentote aux reality shows 2002; Ames 2008.
171 Suomessa vierailleista eksoottisista ihmisryhmistä ja -näyttelyistä ks. Hirn 1986, 65,
72.
172 Ethnografiska museum, HBL 3.5.1872; Ethnografiska museum, Morgonbladet 3.5.1872;
Kansatieteellinen museumi, US 3.5.1872.
173 Ks. esim. Finska fornminneföreningen, HD 1.10.1872. Pakkanen 1981, 102.
174 Spectator, HBL 19.8.1869.
175 Ks. esim. Redogörelse 1872–1875, 15, 56, HYKA.
176 Pakkanen 1981, 52, 56, 79.

254 viitteet s. 60–64

177 Holmberg 1863, 7. Ks. myös Lagus 1888, 57; Ailio 1932, 10; Kopisto 1981, 6; Härö 1984,
45.
178 Klinge 2002, 251–259.
179 Meijers, Bergvelt, Tibbe & van Wezel 2012, Appendix 1.
180 Pakkanen 1981, 97.
181 Ehdotuksen Raha- ja mitalikabinetin yhdistämisestä museoon teki kabinetin esimies J.
J. W. Lagus. Härö 1984, 44–45. Kabinetin tilatoiveista ks. myös Lagus 1888, 77.
182 Topeliuksen lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA.
183 Konsistorin kokouspöytäkirja 11.5.1870 (pl.) § 8, HYKA, KoA. Ks. myös
veistoskokoelman puolesta laadittu kirjelmä 11.5.1870, HYKA, KoA, Da 44,
Registratuura 1870, 111–113. [Estlander] 1876, 4, 6. Nikula 1974, 71.
184 Sisustusratkaisujen viivästymisestä ks. esim. Z. Topeliuksen kirje K. E. F. Ignatiukselle
1870, KA, Ignatius, kansio 5. Arppeanumin sisustustöiden piti alun perin alkaa jo
syksyllä 1869. [Estlander] 1876, 3.
185 Pakkanen 1981, 78–79.
186 Konsistorin kokouspöytäkirja 11.5.1870 (pl.) § 8, HYKA, KoA. Ks. myös [Estlander] 1876,
3–4 sekä Pakkanen 1981, 97, 99. Sekä Topelius että Estlander olivat Taideyhdistyksen
jäseniä. Topeliuksen kiinnostuksesta kuvataiteeseen, Klinge 1998, 32.
187 Z. Topeliuksen kirje K. E. F. Ignatiukselle, 1870, KA, Ignatius, kansio 5.
188 Konsistorin kokouspöytäkirja 11.5.1870 (pl.) § 8, Litt. B, HYKA, KoA. Ks. myös Z.
Topeliuksen kirje K. E. F. Ignatiukselle, 1870, KA, Ignatius, kansio 5. Z. T[opelius]:
Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
189 Redogörelse 1869–1872, 62, HYKA. Ks. myös Pakkanen 1981, 102.
190 Härö 1984, 46.
191 On mahdollista, ettei museo sijainnut yliopistorakennuksen alakerrassa sille
vuonna 1840 osoitetussa huoneessa vuoteen 1869 asti, jolloin kokoelmat siirrettiin
Arppeanumiin. Topelius mainitsee nimittäin artikkelissaan vuonna 1872, että museo
sijaitsi ennen muuttoaan yliopistorakennuksen kolmannen kerroksen huoneessa sekä
sen edessä olevalla käytävällä. Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet
4.5.1872. Asiasta ei ole löytynyt muuta dokumentaatioita.
192 Pakkanen 1981, 95.
193 Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Ks. myös Topeliuksen
lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA.
194 Kej. Alexanders Universitetets Ethnografiska Museum (Reinholmin luettelo), MV,
Arkeologia.
195 Katalog 1867–1872 (Ignatiuksen luettelo). Ks. myös Katalog öfver Kejserliga Alexanders
Universitetets Historiskt-Etnografiska Samlingar, utarbetat af F. I. Färling 1875, MV,
Arkeologia.
196 Pariisin Louvre ja Lontoon British Museum olivat tästä keskeisimpiä esimerkkejä.
Myös Unkarissa tilanne oli samankaltainen kuin Suomessa, sillä rinnakkain esiteltiin
sekä omaa kansallista että laajempaa kansainvälistä aineistoa. Meijers, Bergvelt, Tibbe
& van Wezel 2012, 10, 37–38.
197 Pettersson 2008, 265–266.
198 Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
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199 Tallgren 1920, 18–23, 30–31; Varjola 1981, 56; Härö 1984, 60–69; Klinge 2010, 220. Ks.
myös Finska forminneföreningens årsmöte, HBL 1.10.1872; Finska fornminneföreningen,
HD 1.10.1872.
200 Esim. vuonna 1872 toivottiin lahjoituksina saamelaisia noitarumpuja. Keruupyyntöä
levitettiin monissa lehdissä. Ks. Från finska Fornminnesföreningens, HD 6.11.1872;
Fornminnesföreningens, ÅU 11.11.1872; Frågor, Folkwännen 13.11.1872.
201 Topeliuksen lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA.
Luetteloimattomien esineiden jakautumisesta ulkomaisiin ja kotimaisiin ei ole tietoa.
202 Gåfwor till etnografiska museum, Morgonbladet 30.12.1872.
203 Ks. Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Vrt. [Holmberg] 1859.
204 Kyseessä oli Egyptin varakuninkaan Ismailin tekemä lahjoitus. Varjola 1981, 57.
205 Ks. Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Vrt. [Holmberg] 1859.
206 Topeliuksen lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA.
207 Konsistori oli jo 1840-luvulla kehottanut ryhtymään toimenpiteisiin alaskalaisesineiden
suojaamiseksi madoilta ja muilta hyönteisiltä. Varjola 1990a, 26.
208 Ks. Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
209 Pakkanen 1981, 99.
210 Pakkanen 1981, 98; Selkokari [s.a.]. Ks. myös [Estlander] 1876, 6. Veistoskokoelmalle
nimettyä tilaa käytettiin vuosina 1870–1871 Suomen Taideyhdistyksen toimintaan, mm.
kahden vuosinäyttelyn tilana ja yhdistyksen taiteilijoiden ateljeena. Pakkanen 1981, 96–97.
211 Nikula 1974, 74.
212 Pakkanen 1981, 97. Ks. myös Nikula 1974, 66. Muutamaa vuotta myöhemmästä
tilanteesta ks. [Estlander] 1876.
213 Nikula 1974, 71–75, 111–112. Ks. myös Pakkanen 1981, 98–99 sekä [Estlander] 1876.
214 Meijers, Bergvelt, Tibbe & van Wezel 2012, 13–16.
215 Klinge 1998, 265; Klinge 2010, 172; HY:n opettaja- ja virkamiesluettelo 2001, 39–40. Vastuu
museosta säilyi Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professorilla aina vuoteen
1885 asti, jolloin tehtävä siirrettiin valtionarkeologille. Härö 1984, 101, 159. Topelius
toimi Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professorina vuodet 1863–1876,
mutta jo sitä ennen Suomen historian ylimääräisenä professorina. HY:n opettaja- ja
virkamiesluettelo 2001, 35–36. 1860-luvun alussa museon esimiehenä oli toiminut
historian dosentti Johan Gustaf Frosterus. Redogörelse 1860–1863, 36, HYKA.
216 Mylly 2002, 159–163.
217 Klinge 1998, 18, 190, 269, 343.
218 Klinge 1998, 189, 260, 263. Ks. myös Klinge 2010, 152, 163–169.
219 Suhonen 2000, 18–22. Ks. myös Klinge 1998, 30.
220 Topeliuksen lausunnot, konsistorin kokouspöytäkirjat 13.3.1872 (pl.) § 18, 29.5.1872
(o.) § 5, 28.3.1874 § 4, HYKA, KoA. Ks. myös Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum,
Morgonbladet 4.5.1872.
221 Luther 2000. Ks. myös Klige 2010, 180.
222 Ks. Topeliuksen lausunnot, konsistorin kokouspöytäkirjat 13.3.1872 § 18; 28.3.1874 § 4,
HYKA, KoA. Ks. myös Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
Vrt. myös almanakkamerkintä 20.9.1862, KA, Ignatius, kansio 1. Ks. myös Ignatiuksen
päiväämätön kirje Topeliukselle [1875–1877], KK, Kkk, Topelius, Coll 244.28.
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223 Luther 2000. Ks. myös Ignatiuksen omaelämäkerta, KA, Ignatius, kansio 1.
224 Luther 2000. Ignatiuksen matkoihin liittyvää aineistoa, KA, Ignatius, kansio 1.
225 Esim. Tanskan matkallaan heinäkuussa 1864 Ignatius tutustui Oldnordiske museoon
– josta tuli osa myöhemmin perustettavaa Tanskan kansallismuseota – Thorvaldsenin
taidemuseoon sekä Kansatieteelliseen museoon. Almanakka vuodelta 1864, KA,
Ignatius, kansio 1. Tanskan museokentän historiasta ks. Zipsane 2011, 215–216.
226 J. R. Aspelinin kirjeet K. E. F. Ignatiukselle, Moskova 15.12.1871 ja Pietari 2.1.1872, KA,
Ignatius, kansio 2.
227 J. R. Aspelin: Bref till hemlandet, Morgonbladet 24.9.1872.
228 K. E. F. Ignatiuksen isä ja Fredrik Ignatius Färlingin äiti olivat isänsä Bengt Jakob
Ignatiuksen peräkkäisistä avioliitoista syntyneitä lapsia. Ks. Laasonen 2000.
229 Färling toimi ensin museoapulaisena ja hänet palkattiin ylimääräiseksi amanuenssiksi
maaliskuussa 1872. Topelius oli esittänyt vakinaisen amanuenssin perustamista,
mihin konsistori ei kuitenkaan nähnyt syytä. Konsistorin kokouspöytäkirja 13.3.1872
(o.) § 2. Ks. myös 2.6.1875 (o.) § 15, HYKA, KoA. Färlingin palkkioista ks. myös
29.5.1872 § 5, 3.6.1873 (o.) § 2; 10.12.1873 (o.) § 3; 28.3.1874 § 4, 22.5.1875 (o.) § 9;
25.9.1875 (o.) § 12, HYKA, KoA. Ks. myös Ignatiuksen päiväämätön kirje Topeliukselle
[1875–1877], KK, Kkk, Topelius, Coll 244.28.
230 Topeliuksen lausunnot, konsistorin kokouspöytäkirjat 13.3.1872 (pl.) § 18; 28.3.1874 § 4,
2.6.1875 (o.) § 15, HYKA, KoA.
231 Esineiden identifiointia vaikeutti mm. se, että aiemmat, irtonaiset paperilaput
katoilivat esineiden vierestä. Ignatiuksen päiväämätön kirje Topeliukselle [1875–1877],
KK, Kkk, Topelius, Coll. 244.28.
232 Etnografiska museum, Morgonbladet 4.4.1872; Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum,
Morgonbladet 4.5.1872; Topeliuksen lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872
(o.) § 5, HYKA, KoA. Vrt. Pakkanen 1981, 95. Ks. myös Finska fornminnesföreningen,
HD 1.10.1872.
233 Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
234 Mikko Härö esittää, että museo sai uuden nimen vuonna 1860, Eliel Aspelin sekä
Tuukka Talvio mainitsevat nimen tulleen käyttöön vuonna 1868 ja Pirjo Varjola puhuu
vuodesta 1870. Aspelin 1887, 10; Talvio 1993, 36; Varjola 1981, 55; Härö 1984, 44.
Ainakaan yliopiston konsistorissa tällaista päätöstä ei tehty eikä uutta nimeä käytetty
konsistorin pöytäkirjoissa ennen vuotta 1879.
235 Museon avautuessa Arppeanumissa siihen viitattiin vielä järjestelmällisesti
vanhalla nimellä, myös museon omissa tiedonannoissa (ks. Daglista, HBL
6.6.1871; Ethnografiska museum, Morgonbladet 4.4.1872; Swar på frågor,
Morgonbladet 25.4.1872; Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872). Uusi
nimi esiintyy satunnaisti vuodesta 1873 lähtien (Universitetets HistorisktEthnografisk museum, FAT 13.5.1873; Yksityisiä ilmoituksia, SWL 21.5.1873; Suomen
muinaismuistoyhdistyksen kokous, SWL 4.2.1875; Historiallis-kansatieteellinen
museo, US 26.2.1875). Museon omissa esine- ja muissa luetteloissa uusi nimi
otettiin käyttöön viimeistään vuonna 1875 (ks. Katalog 1875 eli ns. Färlingin luettelo
sekä kuittikirja 1873–1879, MV, Arkeologia), ja samana vuonna nimi mainittiin myös
yliopiston rehtorin kertomuksissa (Redogörelse 1872–1875, 15, HYKA). Yliopiston
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243
244

245
246

247
248
249
250

251

252

opetusohjelma reagoi muutokseen hitaasti: uusi nimi mainittiin ensi kertaa vasta
lukuvuotta 1877–1878 koskevassa ohjelmassa, s. 16, HYKA.
Aiemmassa tutkimuksessa on käytetty myös Historiallis-etnografisen museon
nimitystä. Ks. esim. Klinge 2010, 180, 219; Kostet 2010b, 269. Museo käytti
kuitenkin itsestään Historiallis-kansatieteellisen museon nimitystä suomenkielisissä
yhteyksissä jo vuodesta 1873 lähtien. Yksityisiä ilmoituksia, SWL 21.5.1873; Suomen
muinaismuistoyhtiön kokous, SWL 4.2.1875; Historiallis-kansatieteellinen museo, US
26.2.1875. Yliopiston opetusohjelmat ovat suomeksi lukuvuodesta 1879–1880 lähtien,
ja museon nimityksenä on ”Historiallinen ja kansatieteellinen museo” (1879–1880,
25), myöhemmin ”Historiallis-kansatieteellinen museo” (1893–1894, 35). Yliopiston
vuosiohjelmat, HYKA. Ks. myös Aspelin 1887, 10, 13, 14, 18.
Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
Bäckström 2012, 55–57. Ks. myös Lehtonen 1972, 196–197, 206.
Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872.
Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Ks. myös Topeliuksen
lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA.
Reseintryck från Finland, HD 18.11.1874.
Penny 2002, 30–34, 52.
Pakkanen 1981, 87–102.
Tilaus tehtiin jo toukokuussa 1870 ja huonekalut laskutettiin loppuvuonna, mutta
niiden käyttöönotto ja museon avautuminen viivästyivät Arppeanumiin tehtyjen
tilamuutosten vuoksi. Konsistorin talousjaoston kokouspöytäkirja 18.5.1870 § 10;
Tosite 835: lasku museolle 14.10.1870, Menosääntökirja 1870 (Stats-bok), HYKA, YT.
Topeliuksen lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 19.10.1872 (o.) § 3, HYKA, KoA. Ks.
myös Pakkanen 1981, 95.
Edelliset kaapit tiedetään tilatun vuonna 1860 (Tosite 640, Menosääntökirja 1860,
HYKA, YT), mutta niiden käyttöön uudella ulkomaan osastolla on viitattu ilman
tarkempaa dokumentaatiota. Pakkanen 1981, 95–96.
Pakkanen 1981, 96.
[Holmberg] 1859, ks. esim. 26, 27, 33.
Syrjämaa [2015].
Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Ks. myös Topeliuksen
lausunnot konsistorin kokouspöytäkirjat 29.5.1872 (o.) § 5 sekä 19.10.1872 (o.) § 3,
HYKA, KoA.
Nukkeja esitettiin alun perin teetettäväksi 20. Ks. konsistorin kokouspöytäkirjat
29.5.1872 § 5; 5.10.1872 (o.) § 4; 19.10.1872 § 3, HYKA, KoA. Ks. myös konsistorin
talousjaoston kokouspöytäkirja 6.11.1872 § 3, Litt. A., HYKA, KoA. Lenngren oli saanut
taidekoulutuksensa Tukholmassa vuosina 1863–1866, minkä jälkeen hän oli oleskellut
vuosia Roomassa ja Tukholmassa. Vuonna 1870 hän palasi Suomeen ja erikoistui
kipsiveistosten tekoon. Allardt Ekelund 1971, 164. Ks. myös Weistokuwa, SWL
24.9.1870; Figurer i Gips, HD 12.12.1875.
Ignatiukselle maksettiin 1200 markan korvaus vuoden 1867 museotyöstä ja samaa
vuosipalkkaa maksettiin myös 1870-luvun alussa ylipiston muiden kokoelmien
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264
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vakinaisille amanuensseille. Ks. konsistorin kokouspöytäkirja, 28.3.1874 § 4 (HYKA,
KoA) ja Redogörelse 1872–1875, 15–16, HYKA.
Bennett 1995, 76–77.
Bennett 2006, 61–63.
Konsistorin kokouspöytäkirja 19.10.1872 (o.) § 3, HYKA, KoA.
Eräiden tietojen mukaan kokoelmat siirrettiin jo vuonna 1868, mikä on kuitenkin
epätodennäköistä, sillä rakennustyöt olivat tällöin vielä kesken. Ks. Sirelius 1916c, 4;
Varjola 1981, 55; Sihvo 2001, 10. Ignatius muisteli myöhemmin, että siirto tapahtui
syksyllä 1869, mikä on todennäköisempi ajankohta. Ignatiuksen päiväämätön kirje
Topeliukselle [1875–1877], KK, Kkk, Topelius, Coll 244.28. Härön antaman tiedon
mukaan muutto tapahtui vuoden 1870 alussa. Härö 1984, 44–45.
Museon muuttoa ja sulkemista koskevat tiedot ovat ristiriitaisia, sillä eräät
helsinkiläiset päivälehdet ja yliopiston vuosiohjelmat mainitsivat museon olevan auki
– kertomatta kuitenkaan tarkemmin missä. Ks. Daglista. Universitetets samlingar
hållas öppna, HBL 15.2.1870; Daglista. Universitetets samlingar hållas öppna, HBL
6.6.1871; yliopiston opetusohjelmat 1869–1872, HYKA. Kyse saattoi olla joko virheestä
– museota koskevat tiedot pysyivät osana yliopistokokoelmien listaa, vaikka se olikin
suljettuna – tai siitä, että osa kokoelmista jäi pidemmäksi aikaa päärakennukseen
ja oli nähtävillä siellä. Helsingfors Dagblad mainitsi 24.10.1871 Daglista-osastollaan
museon aukiolosta, mutta saman lehden 9.11.1871 ilmestyneessä kirjoituksessa
kerrottiin, ettei Kansatieteellinen museo uudelleenjärjestelytöiden vuoksi edelleenkään
ollut yleisölle avoinna. Universitetets etnografiska museum, HD 9.11.1871.
Frågas billigt, Morgonbladet 24.4.1872. Museon valmistumisesta kertoi ensin
Morgonbladet ja uutinen levisi nopeasti muihin lehtiin. Etnografiska museum,
Morgonbladet 4.4.1872; Universitetets ethnografiska museum, FAT 4.4.1872;
Universitetets ethnografiska museum, Wiborgs Tidning 10.4.1872.
Swar på frågor, Morgonbladet 25.4.1872.
Z. T[opelius]: Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Myös Ignatius pohti
luettelon merkitystä yleisölle päiväämättömässä kirjeessään Topeliukselle [1875–1877],
KK, Kkk, Topelius, Coll. 244.28.
Ethnografiska museum, HBL 3.5.1872; Ethnografiska museum, Morgonbladet 3.5.1872;
Kansatieteellinen museumi, US 3.5.1872.
Topeliuksen lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA.
Ks. konsistorin kokouspöytäkirja 29.5.1872 (o.) § 5, HYKA, KoA. Ks. myös
Ethnografiska museum, Morgonbladet 4.4.1872.
Topeliuksen kirje F. I. Färlingille 2.5.1872, KK, Kkk, Topelius, Coll. 244.78. Topeliuksen
päiväkirjassa ei myöskään ole avajaispäivän kohdalla mitään erityistä merkintää,
päiväkirja 1858–1883, 111, KK, Kkk, Topelius, Coll. 244.138.
Topeliuksen kirje F. I. Färlingille 7.6.1872, KK, Kkk, Topelius, Coll. 244.78.
SMY:n vuosikokouspöytäkirja 30.9.1872 § 7, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
pöytäkirjat I: 1870–1875 1909, 168–169. Ks. myös Wid fornminneföreningens möte i
går, Morgonbladet 24.9.1872; Finska fornminneföreningens årsmöte, HBL 1.10.1872.
Ks. myös Sihvo 2001, 10.
Finska fornminnesföreningen, HD 1.10.1872.
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268 SMY:n vuosikokouspöytäkirja 29.10.1874 § 4, Suomen muinaismuistoyhdistyksen
pöytäkirjat I: 1870–1875 1909, 276. Ks. myös Muinaismuisto-yhtiön wuosikokoukseen,
US 30.10.1874.
269 Esim. A. W. Franksin tiedetään olleen tulossa Pietarista ja jatkaneen Helsingistä
Turkuun, missä hän tutustui ruotsalaisen klassillisen lyseon ja merenkulkukoulun
alaskalaiskokoelmiin. Twenne utländske wetenskapmän, HBL 13.9.1874. Ks. myös
Immonen 2006, 250–251.
270 En ung fransk etnograf, HD 22.2.1873; Franske etnografen Alfons Pinart, Morgonbladet
3.3.1873; Resande, HBL 4.3.1873; Den berömde engelske arkeologen Franks, HBL
29.8.1874; Twenne utländske wetenskapmän, HBL 13.9.1874. Ks. myös Anna Aspelinin
kirjoittama kopio J. R. Aspelinin kirjeestä 17.[9.1874], KK, Kkk, Aspelin, Coll. 15.1.
271 Franske etnografen Alfons Pinart, Morgonbladet 3.3.1873. Ks. myös En ung fransk
etnograf, HD 22.2.1873; Resande, HBL 4.3.1873.
272 Den berömde engelske arkeologen Franks, HBL 29.8.1874. Ks. myös Twenne utländske
wetenskapmän, Hbl 13.9.1874.
273 Reseintryck från Finland, HD 18.11.1874.
274 Lieblein 1873, 63–74. Ks. myös Resande, HBL 15.6.1873 ja 17.6.1873; Egyptiska
minnesmärken, HD 12.12.1873.
275 Konsistorin kokouspöytäkirja 28.3.1874 § 4, HYKA, KoA.
276 Esim. Etnografiska museum, HBL 3.5.1872; Ethnografiska museum, Morgonbladet
3.5.1872; Kansatieteellinen museumi, US 3.5.1872. Ks. myös Z. T[opelius]:
Ethnografiska Museum, Morgonbladet 4.5.1872. Museon avaamisen aikaan Topelius
kirjoitti Färlingille, että museo olisi syytä pitää avoinna toukokuussa. Topeliuksen kirje
Färlingille 2.5.1872, KK, Kkk, Topelius, Coll. 244.78.
277 Ks. esim. Daglista. Universitetes samlingar hållas öppna, HBL 22.10.1872, 17.12.1872,
21.1.1873, 4.3.1873, 20.5.1873, 10.6.1873.
278 Universitetets Historiskt-Ethnografiska museum, FAT 13.5.1873. Ks. myös I morgon
onsdag, Morgonbladet 27.5.1873; I morgon fredag, Morgonbladet 29.5.1873.
279 Taideteollisuusmuseo avautui 20.5.1874. [Estlander] 1876, 6. Ks. myös Pakkanen 1981,
97.
280 Kansatieteellisen museon aukioloajat ilmoitettiin ensimmäisestä, lukuvuotta
1857–1858 varten painetusta opetusohjelmasta lähtien. Museon kerrottiin koko
1860–1870-lukujen ajan oleva avoinna keskiviikkoisin kello 13–14. Yliopiston ohjelmat,
HYKA.
281 För frågor och svar, HD 25.9.1874.
282 För frågor och svar, HD 27.9.1874.
283 W. S[påre]: Något i konst-industrins intresse, HD 26.4.1874. Kirjoituksista ei käy ilmi,
minkä huoneen museo sai Mineraalikabinetilta. Tila luovutettiin museon käyttöön
väliaikaisesti. STTY vk 1875, 18, Aalto-yliopiston arkisto, STTY; För det blifvande
konstindustrimuseet, HD 28.3.1874.
284 Estlanderin matkoista Pettersson 2008, 187–198. Keskustelusta Suomessa ks.
Smeds 1996, 116–117; Smeds 1999, 53–54. Estlanderin kuvaus Keski-Euroopan
taideteollisuusmuseoista ks. Estlander 1875.
285 Woirhaye 1982, 6–10; [Woirhaye] 1984, 5.
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286 Woirhaye 1982, 27; Smeds 1999, 57–61; Suhonen 2000, 27–29. Ks. myös Schybergson
1916, 253; von Essen 1925, 7–10; Räsänen 1987, 2.
287 C. G. E[stlander]: Angående en välbehöflig anstalt. Första artikeln, HD 19.6.1873;
C. G. E[stlander]: Angående en välbehöflig anstalt. Andra artikeln, HD 21.6.1873.
Estlander oli kirjoittanut taiteen ja teollisuuden välisestä suhteesta jo vuonna 1871
julkaisemassaan pamfletissa Den finska konstens och industrins utveckling hittils och
hädanefter. [Estlander] 1871. Estlanderin ajattelun muotoutumista ja toimintaa on
käsitellyt erityisesti Pettersson 2008. Ks. myös [Woirhaye] 1984, 11–13; Koivunen
2009b. Kokoelmaidean varhaisvaiheista ks. myös STTY vk 1875, 16, Aalto-yliopiston
arkisto, STTY.
288 Bennett 1995, 28–29.
289 Pettersson 2008, 196, 218–220, 227. Ks. myös Smeds 1999, 63.
290 Schybergson 1916, 265. Wienin maailmannäyttely oli avoinna 1.5.–2.11.1873, minä
aikana näyttelyyn tutustui n. 7,3 miljoonaa kävijää. Näytteilleasettajia kutsuttiin n.
70 000. Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions, 1851–1988 1990, 376; Sirk
1990, 51.
291 Barringer 1998, 12.
292 Suhonen 2000, 27. Kipsiveistoksia ja teollisesti tuotettuja esineitä oli tuotu
taideopiskelijoiden malleiksi Suomeen jo Pariisin maailmannäyttelystä 1867. Smeds
1999, 60–61, 63. Ks. myös Schybergson 1916, 263.
293 Ks. Schybergson 1916, 265.
294 Vuonna 1876 Spåre toimi lisäksi komissaarina Philadelphian maailmannäyttelyssä
sekä yhtenä Suomen ensimmäisen yleisen näyttelyn järjestäjänä. Finnar i rysk tjenst,
FAT 10.7.1867; Expositionen i Petersburg 1870, Wiborgs Tidning 11.12.1869; Finland
vid Wiener expositionen, Vikingen 15.2.1872. Ks. myös Heikel 1919, 114–115; Seppo
Niinivaara: Taideteollisuusmuseon historiikkia, STTY vk 1966, 31, Aalto-yliopiston
arkisto, STTY; Smeds 1996, 118; Suhonen 2000, 61, 63. Ks. Spåren kirje B. O.
Schaumanille 11.5.1876, KKA, TKK, Sp454.
295 Räsänen 1987, 2; Huovio 1998, 55.
296 Miehet tapasivat Wienissä ilmeisesti syyskuussa Estlanderin saavuttua tutustumaan
maailmannäyttelyyn. Ks. Schybergson 1916, 266; Woirhaye 1982, 32.
297 Ks. Suhonen 2000, 24. Ks. myös Landgren 1988, 121; Mylly 2002, 150.
298 Brefkort från Wien XV, HD 8.10.1873; W. S[påre]: Något i konst-industrins intresse, HD
26.4.1874; Något i Konst-Industrins intresse. II, HD 28.5.1874.
299 Spåren kirje Estlanderille 30.7.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
300 Brefkort från Wien XV, HD 8.10.1873.
301 Ks. STTY vk 1875, 16–17, Aalto-yliopiston arkisto, STTY. Keräyksen edistymisestä
raportoitiin myös lehdistössä ks. Grundfond till ett konsindustrielt museum, HD
12.10.1873; För ett konstindustrielt museum, HD 16.10.1873; För det konstindustrielt
museum, HD 21.10.1873; Helsingfors, FAT 21.10.1873; För ett konstindustrielt
museum, HD 2.11.1873; För ett konstindustrielt museum, HD 10.11.1873; För ett
konstindustrielt museum, HD 25.11.1873; I slöjdskolan, HD 4.5.1875. Ks. myös Spåren
kirje Estlanderille 3.12.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7. Rahalahjoituksia saatiin
myös vuonna 1874, yhteensä noin 670 markkaa. W. S[påre]: Museum för Konst-
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Industrie, HD 6.6.1874. Ks. myös Woirhaye 1982, 35; Suhonen 2000, 36; Pettersson
2008, 225.
C. G. E[stlander]: Angående en välbehöflig anstalt. Första artikeln, HD 19.6.1873.
Spåre perusteli keruukompetenssiaan useissa eri yhteyksissä vedoten lukuisiin eri
seikkoihin: hän tunsi näyttelyn läpikotaisin vietettyään siellä puoli vuotta, hän teki
ostoja juryn palkitsemilta yrityksiltä, seurasi muiden eurooppalaisten museoiden
ostoja, teki valintoja asiantuntijoiden avustuksella sekä tunsi hyvin Suomen
elinkeinoelämän tarpeita. Brefkort från Wien XV, HD 8.10.1873; W. S[påre]: Något
i konst-industrins intresse, HD 26.4.1874; Spåren kirjeet Estlanderille 30.7.1873,
18.10.1873 ja 3.12.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
Ohjeiden sisällöstä ei ole tarkempaa tietoa; Estlander lähetetti ne Spårelle sähkeellä
Roomasta Wieniin. Till Wien, HD 26.10.1873. Ks. myös Spåren kirje Estlanderille
18.10.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
Noin 1500 markan velka jäi ilmeisesti Spåren maksettavaksi. Spåren kirje Estlanderille
3.12.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7. Ks. myös W. S[påre]: Något i konst-industrins
intresse, HD 26.4.1874. Spåren avuksi paikalle lähetettiin myös veistokoulun johtaja,
arkkitehti Florentin Granholm, joka saapui muutamaa päivää ennen näyttelyn
päättymistä. Schybergson 1916, 266–267; Aav 1987, 2. Ks. myös Björneborg,
Morgonbladet 27.10.1873; Spåren kirjeet Estlanderille 18.10.1873 ja 3.12.1873, SLSF,
Estlander, SLSA 252.7.
Schybergson 1916, 261; Kruskopf 1989, 36.
Pääkirjoitus, Vikingen 29.11.1873.
Suhonen 2000, 10.
Aiempi retoriikka palasi jälleen Ateneumia suunniteltaessa ja käyttöön vihittäessä.
Pettersson 2008, 260. Ks. myös Suhonen 2000, 44. Ks. myös STTY vk 1876, Aaltoyliopiston arkisto, STTY. Taideteollisuusmuseolle oli yritetty järjestää tiloja myös mm.
Ritarihuoneelta. Spåren kirje Estlanderille 3.12.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
W. S[påre]: Museum för Konst-Industrie, HD 22.5.1874. Ks. myös W. S[påre]: Något i
konst-industrins intresse, HD 26.4.1874; W. S[påre]: Museum för Konst-Industrie, HD
6.6.1874.
Museon avajaisia vietettiin 24.4.1874, mutta yleisölle museo aukesi ilmeisesti vasta
seuraavana päivänä. Museum för konstindustri, HBL 25.4.1874. Vrt. W. S[påre]: Något
i konst-industrins intresse I, HD 26.4.1874.
Taideteollinen museo, US 27.4.1874. Vrt. Suhonen 2000, 10.
Brefkort V, HD 4.6.1873. Näyttelyn järjestelystä itä–länsi-periaatteella ks. myös
Expositionsbref, HD 7.6.1873.
Brefkort från Wien XV, HD 8.10.1873.
Spåren kirje Estlanderille 18.10.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
Spåren kirje Estlanderille 18.10.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
Watanabe 1991, 53–67; Lambourne 2005, 7. Ks. myös Fält 1982, 39–43.
Watanabe 1991, 101–107; Pollard 2002, 23. Ks. myös Kortelainen 2002, 40; Lambourne
2005, 25–27.
Kortelainen 2002, 63–64.
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320 Reports of the Commissioners of the United States to the International Exhibition held at
Vienna, 1873 1876 vol. I, 70. Ks. myös Baird 2011, 364.
321 Pollard 2002, 23–25.
322 Syrjämaa 2007, 148–153.
323 Ks. Kunst und Kunstgewerbe auf der Wiener Weltaustellung 1873 1875, 87; The Illustrated
London News 18.9.1873; Reports of the Commissioners of the United States to the
International Exhibition held at Vienna, 1873 1876, 68–69.
324 Heidän työskentelyään esitettiin kuvin englantilaisessa lehdessä. The Illustrated
London News 10.5.1873.
325 Kortelainen 2002, 13, 77. Ks. myös [Woirhaye] 1984, 21.
326 Estlander 1875, 60–61. Ks. myös Suhonen 2000, 39.
327 Fält 1982, 51–52.
328 Kortelainen 2002, 41, 111–114. Nordenskiöld vieraili Japanissa syksyllä 1879. Ks.
Nordenskiöld (1881) 1980, luvut 16–18.
329 Från Wien, HD 28.11.1873; pääkirjoitus, Vikingen 29.11.1873. Ks. myös För det blifvande
konstindustrimuseet, HD 28.3.1874.
330 Lagerborgin kirje Estlanderille 6.11.[1873], SLSF, Estlander, SLSA 252.4.
331 Lagerborgin kirje Estlanderille 6.4.[1874], SLSF, Estlander, SLSA 252.4.
332 W. S[påre]: Något i konst-industrins intresse, HD 26.4.1874.
333 Pettersson 2008, 231–232.
334 [Spåre:] Något i Konst-Industrins intresse. II., HD 28.5.1874. Ks. myös pääkirjoitus,
HD 11.10.1873.
335 Frankofiliasta Suomessa ks. Ranki 2007.
336 [Spåre:] Något i Konst-Industrins intresse. II., HD 28.5.1874. Ks. myös Brefkort från
Wien XV, HD 8.10.1873. Spåren frankofiliasta ks. Brefkort I, HD 24.4.1873; Brefkort IX,
HD 3.7.1873.
337 Varsinainen imperiumispektaakkeli museossa nähtiin vasta myöhemmin 1880-luvulta
lähtien eurooppalaisen siirtomaavallan laajetessa. Barringer 1998, 13–16, 20–25.
338 Selvitys annettiin Taideteollisuusyhdistyksen perustamiskokouksen yhteydessä
29.10.1875. Se oli ilmeisesti kirjallinen eikä suullinen, mutta sitä ei löydy
kokousasiakirjoista, Aalto-yliopisto, STTY, 1870-luvun arkisto, kansio A. Ks. myös STTY
vk 1875, 19, Aalto-yliopiston arkisto, STTY. Ks. myös Förening för konstfliten i Finland,
HD 30.10.1875. Spåre oli puhunut aiemminkin raportoimisen tärkeydestä. W. S[påre]:
Något i konst-industrins intresse, HD 26.4.1874; Spåren kirje Estlanderille 3.12.1873,
SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
339 Museum för Konst-industri, HD 30.5.1874.
340 Spåren kirjeet Estlanderille 30.7.1873 ja 18.10.1873, SLSF, Estlander, SLSA 252.7.
Näyttelykomissaarien välisestä tuttavuudesta ja yhteydenpidosta ks. Brefkort från
Wien XII, HD 24.8.1873; Brefkort från Wien XIII, HD 3.9.1873.
341 Spåren Kaivopuistoon rakennuttamasta talosta ks. Heikel 1919, 152–154.
342 Katalog öfver de konstindustriella samlingarna 1881, [esipuhe].
343 Vuoden 1881 luettelo mainitsee lukuisten Wienistä ostettujen esineiden hinnat, jotka
vaihtelivat 64 pennistä (japanilainen oljesta valmistettu alunen, s. 5) 175 markkaan
(japanilainen pronssivaasi, s. 64). Suurin osa keramiikka-astioista oli maksanut
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muutaman markan, mutta esimerkiksi lakka- ja metallityöt olivat säännönmukaisesti
kalliimpia. Kokoelman laajuus oli luettelon teon aikaan 1622 numeroa, ja siihen oli saatu
jo runsaasti lisäyksiä Wienin maailmannäyttelyn jälkeen. Katalog öfver de konstindustriella
samlingarna 1881, [esipuhe].
Katalog öfver de konstindustriella samlingarna 1881, 44–45. [Woirhaye] 1984, 54–58.
Japanilaisen esineistön aitouskysymyksestä Pariisin vuoden 1878 maailmannäyttelyn
osalta ks. Kortelainen 2002, 74–77. Ks. myös [Woirhaye] 1984, 53–54.
Leppänen 2009, 77, 89; Kumela 2009, 44. Ks. myös Siltavuori 1975.
Leppänen 2009, 84–86, 89. Ks. myös Maunula 1973, 5; Koski 2007, 61–62, 70–71; Kumela
& Blåfield 2010, 41.
Leppänen 2009, 90.
Leppänen 2009, 83.
W. S[påre]: Museum för Konst-Industrie, HD 16.5.1874; Museum för Konst-Industri, HD
30.5.1874; Museum för Konst-industri, HD 30.5.1874.
[Estlander] 1871, 24–25, liite sivujen 30 ja 31 välissä, 39–40; C. G. E[stlander]: Angående
en välbehöflig anstalt. Första artikeln, HD 19.6.1873; W. S[spåre]: Något i Konst-Industrins
intresse. III, HD 29.5.1874.
Pettersson 2008, 228. Ks. myös Woirhaye 1982, 102.
Ks. Katalog öfver de konstindustriella samlingarna 1881; Opas Taideteollisuusyhdistyksen
museossa 1914.
C. G. E[stlander]: Angående en välbehöflig anstalt. Första artikeln, HD 19.6.1873.
Ks. esim. Museet för konstindustri, HD 25.4.1874; Taideteollinen museo, US 27.4.1874;
Museum för Konst-Industrie, HD 16.5.1874; Museum för Konst-Industrie, HD 22.5.1874;
Museum för Kostindustri, HBL 20.6.1874; Daglista, HBL esim. 2.3.1875, 7.4.1875, 11.5.1875.
Ks. myös Seppo Niinivaara: Taideteollisuusmuseon historiikkia, STTY vk 1966, 31, Aaltoyliopiston arkisto, STTY.
Spåre kertoi maksaneita kävijöitä olleen ”vain” 482 eli hän oli odottanut suurempaa
kiinnostusta. Ilmaisina aikoina oli käynyt 259 kävijää, joista ainoastaan 23 oli
veistokoululaisia. W. S[påre]: Museum för Konst-Industrie, HD 6.6.1874.
Vertailukohta on marras–helmikuulta 1875–1876, jolloin kävijöitä oli noin 680, joista
maksaneita oli ainoastaan noin 80. STTY vk 1875, 21; ks. myös STTY vk 1876, 7, Aaltoyliopiston arkisto, STTY.
Chefsembetet för ryska telegrafverket i Finland, Wiborgs Tidning 11.4.1874; Till chef för
telegrafafdelningen i Finland, HD 29.4.1874; Åbo, FAT 3.8.1874; Telegrafen till Åland,
Wiborgs Tidning 8.8.1874.
Spåre oli arvioinut katalogin valmistuvan muutamassa päivässä, mutta se toteutui vasta
vuonna 1881. W. S[påre]: Något i konst-industrins intresse, HD 26.4.1874. Ks. myös De
alster af konstindustri, FAT 27.4.1874.
Aav 1987, 3; Räsänen 1987, 4; Kruskopf 1989, 36.
Clifford 1988, 196–204, 213. Ks. myös Kirshenblatt-Gimblett 1991, 391; Sheehan 2000, 147.
Wingfield 2012, 97–103.
Wingfield 2012, 107–116. Ks. myös Coombes 1994, 161–174.
Ks. Coombes 1994, 163–165; Twells 2009, 205; Gustafsson Reinius 2011, 85–88;
Gustafsson Reinius 2013.
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365 Coombes 1994, 168, 173; Anderson 2006, 197. Ks. myös Twells 2009, 205.
366 Suomen Lähetysseuraan viitataan vakiintuneen tavan mukaan myös pelkästään
Lähetysseurana.
367 Muihin ns. ulkolähetystyötä harjoittaviin järjestöihin Suomessa lukeutuivat Suomen
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Vapaakirkko, Suomen Pelastusarmeija,
Suomen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys sekä Suomen Vapaa Ulkolähetys. Ks.
lähemmin Westman et al. 1948, 40–112.
368 Lahjoja luonnossa syys- ja lokakuun kuluella, LS lisälehti 11–12, joulukuu 1873. Sama
tiedotus oli myös seuran ruotsinkielisessä lehdessä. Bihang, Missions-Tidning för
Finland no. 11–12 December 1873. Jurvelin, Malmström ja Piirainen olivat saapuneet
Afrikkaan Lähetysseuran ensimmäisten työntekijöiden joukossa vuonna 1868. Peltola
1958, 11, 66–67.
369 Jurvelinin lähtö oli tapahtunut ilman seuran johtokunnan lupaa, mikä johti hänen
erottamiseensa. Johtokunnan kokouspöytäkirja 21.10.1873 § 1, KA, SLA, Cbb 1. Ks.
myös Peltola 1958, 57; Remes 1993, 195, 215, 218. Malmström puolestaan erosi itse.
Remes 1993, 217.
370 Lahjoja luonnossa syys- ja lokakuun kuluella, LS lisälehti 11–12, joulukuu 1873.
371 Ks. tarkemmin museon perustamisesta Koivunen 2011b, 107–147.
372 Kotomaalta. Lähetysseuramme wuosijuhla Kesäkuun 10 ja 11 p., LS no. 7, heinäkuu
1874.
373 Historiallis-kansatieteellisen museon kokoelmiin kuului tässä vaiheessa
muutamia egyptiläisiä hautaesineitä, työkaluja ja tekstiilejä. [Holmberg] 1859,
34. Yleisetnografisten kokoelmien esinediaari, SKM, Kulttuurien museo.
Taideteollisuusmuseon kokoelmiin puolestaan kuului muutamia marokkolaisia
tekstiilejä ja astioita. Katalog öfver de konstindustriella samlingarna 1881.
374 Schildkrout & Keim 1998.
375 Thomas 1991, 153–156; Wingfield 2012, 99–100. Ks. myös Cannizzo 1996; Cannizzo
1998, 161, 163.
376 Suomalaisten antamat ensimmäiset kasteet ajoittuivat 1880-luvun alkuun.
Kristillistämistyön etenemisestä ks. Peltola 1994, 99–102.
377 Lahjoja luonnossa syys- ja lokakuun kuluella, LS lisälehti 11–12, joulukuu 1873.
378 Kotomaalta. Lähetysseuramme wuosijuhla Kesäkuun 10 ja 11 p., LS no. 7, heinäkuu
1874.
379 Fabian 1998, 96–97.
380 Jurvelinin, Malmströmin ja Piiraisen lisäksi Viljo Remes mainitsee luovutettujen
esineiden keräilijäksi K. L. Tolosen. Hän saapui Suomeen keväällä 1876, mutta saattoi
lähettää keräämiään esineitä jo aiemmin lähteneiden mukana. Remes 1993, 195, 435.
381 Pearce 1995, 124.

osa ii
eksoottinen marginalisoituu ja vaihtaa foorumia (1875–1914)
1
2
3

Vrt. Härö 1984, 46–47.
Konsistorin kokouspöytäkirja 2.6.1875 (o.) § 15, HYKA, KoA. Ks. myös Klinge 2010, 176.
Härö 1984, 76–79. Ks. myös Salminen 1993, 12–14.
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Salminen 2001; Salminen 2002; Salminen 2003, 43–44. Ks. myös Salminen 1993,
15–16.
Museovirka siinteli hänen mielessään jo loppuvuodesta 1870, jolloin hän kirjoitti
väittelevänsä tohtoriksi voidakseen hakea museon johtajaksi. J. R. Aspelinin kirje
Emmi [Aspelinille] [joulukuu 1870], MV, SMY, Aspelin, Hr 17. Vrt. Salminen 2003, 45,
56–57.
Anna Aspelinin kirjoittama kopio J. R. Aspelinin kirjeestä 26.9.1872, vastaanottaja
tuntematon, KK, Kkk, Aspelin, Coll 15.1.
J. R. Aspelinin kirje Forsmanille 4.10.1872, KA, Yrjö-Koskinen. Ks. myös Nordman 1968,
24; Salminen 2003, 56–57.
J. R. A[spelin]: Ett Finskt Nationalmuseum, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen
kokouspöytäkirja 9.11.1874 § 4, liite, Suomen muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat
I 1909, 283–284, 290–294. Sama teksti julkaistuna J. R. A[spelin]: Ett Finskt
Nationalmuseum, Morgonbladet 11.11.1874.
J. R. Aspelinin kirje Anna Nielsenille 12.11.1874, KK, Kkk, Aspelin, Coll. 15.1.
Hän seuraili keväällä 1875 tarkasti viran avautumista ja kiirehti väitöstään. J. R.
Aspelinin kirjeet äidilleen 13.3.1875, 9.5.1875, MV, SMY, Aspelin, Hr 17; J. R. Aspelinin
kirje Anna Nielssenille 10.1.1875, KK, Kkk, Aspelin, Coll. 15.1.
Salminen 2003, 59–60. Suomessa keruutoimintaa pyrittiin organisoimaan erityisesti
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kautta.
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen kokouspöytäkirja 9.5.1876, Suomen
muinaismuistoyhdistyksen pöytäkirjat II 1915, 19–21. Ks. myös yliopiston konsistorin
kokouspöytäkirja 26.10.1878 (o.) § 7, HYKA, KoA. Vrt. Salminen 2003, 63–64.
Salminen 2003, 64, 68. Ks. myös Kemiläinen 1993, 120. Suomalaisten muotojen
tunnistamisesta ks. myös J. R. A[spelin]: I frågan om en ”Sibirisk expedition”,
Morgonbladet 15.12.1878.
Kemiläinen 1993, 125, 356. Ks. myös Kemiläinen 1998, 75.
Salminen 2003, 65, 67, 142.
Anna Aspelinin kirjoittama kopio J. R. Aspelinin kirjeestä 15.8.1875, vastaanottaja
tuntematon, KK, Kkk, Aspelin, Coll 15.1.
Zipsane 2011, 215–216. Ks. myös Birket-Smith 1941, 121 ja Drake 1995, 10–11.
Egypto- ja muumiomaniasta englanninkielisessä maailmassa ks. Day 2006.
Kirjeitä Ulkomaalta V, US 7.9.1874; Bref från Kasan, HD 28.1.1876.
Aspelin oli opiskeluvuosinaan ja tutkimusmatkoillaan tutustunut lukuisiin arkistoihin
ja museoihin Skandinaviassa, manner-Euroopassa sekä Venäjällä. Ks. viranhakuun
liittyvä ansioluettelo, konsistorin kokouspöytäkirja 2.6.1875 (o.) § 15, HYKA, KoA.
Salminen 2003, 64, ks. myös 59–60.
Klinge 2010, 171. G. Z. Formanin (vuodesta 1884 Yrjö-Koskinen) fennomaniasta ks.
Klinge 2010, 160–163, 184–187, 191–195.
Aspelinin pyrkimys kääntää seuran painopistettä Suomen heimojen tutkimukseen
hylättiin vuonna 1881. Sulkunen 2004, 191–192, ks. myös 84, 115. Samoin
ylioppilasosakuntien kansatieteellisen keruu- ja museohankkeen yhteydessä haluttiin
tehdä selvä pesäero suomalais-ugrilaiseen keruuseen. Sirelius 1920, 8, 10; Schvindt &
Sirelius 1922, 18, 30–31. Ks. myös Härö 1984, 50–51; Sihvo 2001, 17–18; Klinge 2010,
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223. Ylioppilasosakuntien kansatieteellisen museon kokoelmiin kuului kuitenkin esim.
mordvalaista esineistöä. Ks. Luettelo Suomen ylioppilas-osakuntien kansatieteellisistä
kokoelmista, 3. vihko 1889, 110–120.
Tavoitteeksi julistettiin jopa ”ruotsalaisen” kansallismuseon perustamisen Turkuun.
Drake 1995, 15.
Yleisetnografisten kokoelmien esinediaari, SKM, Kulttuurien museo. Ks. myös
Salminen 2003, 202.
Ignatiuksen päiväämätön kirje Topeliukselle [1875–1877], KK, Kkk, Topelius, Coll 244.28.
Katalog öfver Kejserliga Alexanders Universitetets Historiskt-Etnografiska Samlingar,
utarbetat af F. I. Färling, MV, Arkeologia.
Luetteloinnin muutoksesta ks. Heikel 1902, 532. Muutos on havaittavissa myös
yliopiston rehtorin kolmivuotiskertomuksissa. Redogörelse 1875–1878, 51–55;
Redogörelse 1881–1884, 58–60, HYKA.
SKM, Kulttuurien museo.
Vuodelta 1878 peräisin oleva museon kartuntakuvaus mainitsi näiltä seuduilta tuodut
esineet – kuvailtuaan ja ajoitettuaan ensin yksityiskohtaisesti lukuisia kokoelmiin
saatuja suomalaisesineitä. Redogörelse 1875–1878, 55, HYKA.
Yleisetnografisten kokoelmien esinediaari, SKM, Kulttuurien museo. Vrt. Redogörelse
1878–1881, 51–53; Redogörelse 1881–1884, 60, HYKA.
Konsistorin kokouspöytäkirja 13.3.1878 (pl.) § 3, HYKA, KoA. Ks. myös Klinge 1989a,
423, 433; Salminen 2003, 188; Klinge 2010, 229–230.
Härö 1984, 47, 130. Ks. myös Aspelinin omaelämäkerralliset muistiinpanot, MV, SMY,
Aspelin, Hr 6.
Konsistorin kokouspöytäkirja 26.10.1878 (o.) § 9, HYKA, KoA. Redogörelse 1878–1881,
12, HYKA. Ks. myös Utnämnde, Wiborgs Tidning 5.11.1878. Vuodesta 1906 lähtien Eliel
Aspelin-Haapkylä. Ks. Selkokari 2008, 9, 13–15.
Ks. Aspelin 1887, 5.
Asian käsittelystä konsistorissa ks. pöytäkirjat 27.2.1878 (o.) § 15; 12.9.1878 (o.) § 17,
HYKA, KoA.
Konsistorin kokouspöytäkirja 26.10.1878 (o.) § 6, HYKA, KoA. Ks. myös Aspelinin
kirjoitus, MV, SMY, Aspelin, Hr 6, 8B.
Aspelinin kirjehahmotelma konsistorille, MV, SMY, Aspelin, Hr 6, 8B. Lähetetty kirje ei
ole säilynyt konsistorin päätöksen yhteydessä, ks. 26.10.1878 (o.) § 6, HYKA, KoA.
Konsistorin kokouspöytäkirjat 12.9.1878 (o.) § 17; 23.11.1878 (o.) § 7, HYKA, KoA. Ks.
myös STTY vk 1878, 9–11, Aalto-yliopiston arkisto, STTY. Tila oli toiminut aikaisemmin
musiikkisalina. Musiikkiharjoitukset siirrettiin nyt saman kerroksen toiseen saliin, joka
puolestaan oli ollut Suomen Taideteollisuusyhdistyksen museon käytössä.
J. R. Aspelinin lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.11.1879 (o.) § 1, HYKA, KoA.
Ks. myös Aspelinin kirjoitus, MV, SMY, Aspelin, Hr 6, 8B.
Redogörelse 1878–1881, 50, HYKA.
Konsistorin kokouspöytäkirja 29.11.1879 (o.) § 1, HYKA, Koa. Ks. myös Redogörelse
1878–1881, 77, HYKA. Ks. myös Nikula 1974, 77–78; Knapas 1989a, 731.
J. R. Aspelinin lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.11.1879 (o.) § 1, HYKA, KoA.
J. R. Aspelinin lausunto, konsistorin kokouspöytäkirja 29.11.1879 (o.) § 1, HYKA, KoA.
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Redogörelse 1881–1884, 57, HYKA.
Konsistorin kokouspöytäkirja 29.11.1879 (o.) § 1, HYKA, KoA.
Emil Nervanderin piirrokset, MV, Kuvakokoelmat HK19680118:48a–b, HK19680118:49.
Nervander oli Suomen Muinaismuistoyhdistyksen perustajajäseniä ja aktiivinen
erityisesti keskiaikaisen suomalaisen taiteen dokumentoijana ja restauroijana. Reitala
2006. Hän toimi museoamanuenssin sijaisena vuonna 1880 Eliel Aspelinin ollessa
matkalla ulkomailla. Ote konsistorin kokouspöytäkirjasta 26.5.1880 § 1, MV, SMY,
Nervander, Ht 1.
Redogörelse 1881–1884, 57, HYKA.
Pakkanen 1981, kuva 101.
Kruskopf 1989, 43–44; Smeds 1996, 179–180; Suhonen 2000, 56. Ks. myös von Essen
1925, 23.
Näyttelystä tehdyn piirrosjulkaisun perusteella näyttelyssä oli esillä vähintäänkin
kymmeniä museon esineitä, erityisesti kirkollista esineistöä sekä aseita. Kynäpiirroksia
1stä Suomen Taide teollisuus näyttelöstä Helsingissä 1881. Ks. myös Af Pennteckningar,
Morgonbladet 19.11.1881. Ks. myös näyttelyluettelot: Katalog öfver första finska
konstindustriutställningen i Helsingfors 1881.
Konsistorin kokouspöytäkirja 11.5.1881 (o.) § 12, HYKA, KoA. Anomukseen suostuttiin,
ks. kokouspöytäkirjat 21.5.1881 (o.) § 10 ja 28.5.1881 (o.) § 1, HYKA, KoA. Ks. myös
Finska fornminnesföreningens årsmöte, Morgonbladet 9.6.1881.
J. R. Aspelin & K. F. Ignatius: Uppmaning till insamlande af bidrag till Finland
historiska museum, HD 19.4.1881. Sama kirjoitus julkaistiin mm. seuraavissa
lehdissä: ÅU 21.4.1881, Sanomia Turusta 21.4. ja 23.4.1881, Östra Finland 22.4.1881,
SWL 23.4.1881. Aspelinin suhteesta tieteellisiin sarjoihin ks. myös Pettersson 2008,
232.
J. R. Aspelin & K. F. Ignatius: Uppmaning till insamlande af bidrag till Finland
historiska museum, HD 19.4.1881.
Ks. näyttelyluettelot, Katalog öfver första finska konstindustriutställningen i Helsingfors
1881.
Härö 1984, 73–75; Forsell & Lamminen 2007, 59.
Redogörelse 1884–1887, 63, HYKA. Kartunnan osalta ks. myös Redogörelse 1881–1884,
57–60, HYKA.
Aspelin 1887, 16. Vrt. Redogörelse 1887–1890, 63, HYKA.
Redogörelse 1884–1887, 63, HYKA.
Merkkipäivä museo-oloissamme, Päivälehti 17.1.1904. Kirjoitus on ilmeisesti U. T.
Sireliuksen laatima.
J. R. Aspelinin lausunto, konsistorin kokouspöyätkirja 29.11.1879 (o.) § 1, HYKA, KoA.
Ks. myös Aspelin 1887, 18.
Redogörelse 1887–1890, 63, HYKA. Yliopiston opiskelijoille suunnatuissa ohjelmissa
museon mainittiin olevan avoinna normaalisti koko 1880-luvun ajan; aukioloajat
puuttuivat vasta lukuvuoden 1890–1891 kohdalla. Ohjelmat 1880–1891, HYKA. Museo
saattoi siis olla edelleen avoinna opiskelijoille, mutta toisaalta kyse saattaa olla
myös ohjelmiin jääneestä virheestä. Ohjelmissa on aikaisempienkin vuosien osalta
aukioloja koskevia epätäsmällisyyksiä.
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Museon sisätiloja esittävät kuvat, MV, kuvakokoelmat, 984,1. Vrt. Pakkanen 1981, kuvat
104–108.
Arkeologisen toimiston perustamiskehityksestä, Härö 1984, 79–83, 95; Härö 2010,
131. Ks. myös Nordman 1968, 28. Arkeologisen toimiston nimitys muutettiin
kokousasiakirjoissa Muinaistieteelliseksi toimikunnaksi vuonna 1903 (ks.
kokouspöytäkirjat, MV, MTT) ja edelleen Museovirastoksi vuonna 1972. Tässä
työssä noudatetaan Härön tutkimusten käytäntöä ja käytetään Muinaistieteellisen
toimikunnan nimitystä jo alkuvaiheista asti. Ks. Härö 1984, 85.
Härö 1984, 101, 159; Klinge 1998, 422.
Ks. esim. konsistorin kokouspöytäkirja 1.5.1890 (o.) § 12, HYKA, KoA. Ks. myös Härö
1984, 159. E. G. Palménista ks. Väisänen 2001a; Rommi 1965.
Härö 1984, 87. Ks. myös Talvio 1993, 36.
MTT:n kokouspöytäkirja 18.11.1887 § 3–4, MV, MTT. Museon esimies oli keväällä 1886
esittänyt konsistorille toiveen suuremmista museotiloista, mutta tämä ei toteutunut;
konsistorin mielestä niiden tarjoaminen oli valtion eikä yliopiston velvollisuus.
Redogörelse 1887–1890, 64, HYKA.
Redogörelse 1887–1890, 65, HYKA. Vrt. MTT:n kokouspöytäkirja 18.10.1887 § 4, MV, MTT.
Redogörelse 1887–1890, 65, HYKA. Ks. myös Lagus 1888, 141.
MTT:n kokouspöytäkirja 9.12.1887 § 13, MV, MTT. Redogörelse 1887–1890, 67–68;
Redogörelse 1890–1893, 70, HYKA. Vuokrasopimus Arkeologisen Toimiston kanssa,
SKS, KIA, SKSA, kotelo 126. Museo oli yksi SKS:n monista vuokralaisista. Sen
vuokraama kahden huoneen tila sijaitsi rakennuksen länsipäädyssä kerroksessa.
Sulkunen 2004, 220–221; Krohn & Tikkanen 2010.
Redogörelse 1887–1890, 74–75, HYKA.
Pettersson 2011, 266.
Härö 1984, 152–165; Härö 2010, 133–135.
Esinekokoelmaa esiteltiin ensi kertaa Helsingissä vuonna 1876 järjestetyssä
kansallisessa taide- ja teollisuusnäyttelyssä. Kokoelma ehdotettiin liitettäväksi
Historiallis-kansatieteelliseen museoon, mutta suunnitelma ei toteutunut.
Ylioppilasosakuntien kansatieteellinen museo avattiin yleisölle Aleksanterinkadulla
helmikuussa 1877. Schvindt & Sirelius 1922, 11. Ks. myös Niiranen 1987, 54.
Wäre 2003.
Nordman 1968, 25–26.
Nordman 1968, 27; Selkokari 2008, 12.
Härö 1984, 159, 163; Niiranen 1987, 56; Haila 1998, 107; Forsell & Lamminen 2007, 62.
Ks. myös Luettelo Suomen ylioppilas-osakuntien kansatieteellisistä kokoelmista, 1. vihko
1883, vi; Sirelius 1916c, 8; Meinander 1916a, 7; Schvindt & Sirelius 1922, 41.
Ylioppilaskuntien museon kokoelmiin kuului luovutusajankohtana yhteensä 8958
esinettä, joista noin 8400 oli kotimaisia, 530 suomensukuisten kansojen esineitä sekä
40 ruotsalaisia ja norjalaisia. Schvindt & Sirelius 1922, 19.
Härö 1984, 152.
Aspelin 1887. Kirjoitus julkaistiin tiettävästi heti alkuvuodesta, sillä Finsk Tidskrift -lehti
mainitsi siitä jo helmikuun numerossaan. Till redaktionen insända skrifter, Finsk
Tidskrift februari 1887, 83.
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Härö 1984, 163–164; Haila 1998, 101; Selkokari 2007, 135–136.
MTT:n kokouspöytäkirja 18.10.1887 § 4, MV, MTT. Ks. myös Kopisto 1981, 8, Härö
1984, 163; Haila 1998, 101; Wäre 2003, 382.
Aspelin 1887, 3–4. Aspelinin kokoelmissa oli Worsaaen hänelle lahjoittama ja
signeerama kappale teoksestaan Des musées historico-archéologiques dans le nord et
ailleurs (1885). MV, SMY, Aspelin, Hr 9.
Aspelin 1887, 4–5, 8–9, 22.
Aspelin 1887, 4–5.
Aspelin 1887, 4, 7–9.
Aspelin 1887, 13–14.
Aspelin 1887, 11.
Aspelin 1887, 6, 20. Myöhemmässä kirjoituksessaan hän täsmensi jakoa: suomalaisugrilaiset, historialliset, taide-, raha- ja kansatieteelliset kokoelmat muodostivat
omat yksikkönsä, jotka voitaisiin sijoittaa eri rakennuksiin. Aspelin 1894, 13.
Kansallismuseon jakautumista useaksi museoksi olivat esittäneet myös K. E. F.
Ignatius ja J. R. Aspelin. K. F. Ignatius, J. R. Aspelin: Kehoitus Suomen historiallisen
Museon perustamiseen, SWL 23.4.1881. Vrt. Härö 1984, 63.
Aspelin 1887, 23.
Suunnitelman mukaan arkeologinen osasto oli alimmassa kerroksessa,
kulttuurihistoria keskellä ja kansatiede ylimpänä. Kansatieteen osaston laskettiin
tarvitsevan 16 000 neliöjalkaa eli 1486 m2 ja molempien muiden 14 000 neliöjalkaa
eli 1300 m2. MTT:lle osoitettu kirjelmä 18.11.1887, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä, Db,
B124.
MTT:lle osoitettu kirjelmä 18.11.1887, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä, Db, B124. Vrt.
Haila 1998, 101–102.
Haila 1998, 103.
MTT:lle osoitettu kirjelmä 18.11.1887, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä, Db, B124. Vrt.
Härö 1984, 164.
MTT:lle osoitettu kirjelmä 18.11.1887, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä, Db, B124. Vrt.
Härö 1984, 164.
MTT:n kokouspöytäkirja 9.12.1887 § 15, MV, MTT. Vrt. Haila 1998, 104. Estlander
viittasi tarpeeseen tunnustaa läntiset vaikutteet Suomen kansallismuseossa myös
Eliel Aspelinin Nationalmuseum för Finland kirjoitusta kommentoidessaan. Ks. C. G.
E[stlander]: I bokhandeln, Finsk Tidskrift XXII, 1887, 450–452.
Estlanderin kulttuuriruotsalaisuudesta ks. Mylly 2002, 179–180; Wrede 2003.
MTT:n kokouspöytäkirja 1.1.1888 § 5, MV, MTT.
Kopisto 1981, 8–11; Haila 1998, 105–115.
Apor 2011, 413. Ks. myös Lehtonen 1972, 228.
Kansatieteellinen museo, US 17.1.1904.
Harries 2005, 238–243. Ks. myös Twells 2009, 205; Coombes 1994, 166–168.
Grönholm 1983, 11; Peltola 1994, 124.
Yhdistyksen kokouspöytäkirja 26.9.1891 § 1, 12, KA, SMY, kansio 2. Ks. myös Alfthan:
Geografiska Föreningens verksamhet 1891–1892, Geografiska föreningens tidskift
5 1892.
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107 Rautasen asunnon osoitteeksi kerrotaan Metsästäjänkatu 4. Lähetyssaarnaaja Martin
Rautanen, US 1.10.1891. Vuodesta 1928 lähtien kadun nimi on ollut Jääkärinkatu.
Helsingin kadunnimet 1981, 104, 121.
108 Lähetyssaarnaaja Martin Rautanen, US 1.10.1891. Ks. myös Maantieteellisen
yhdistyksen, Aura 6.10.1891; Lähetyssaarnaaja Martin Rautanen, Lappeenrannan
Uutiset 6.10.1891.
109 Rautasen päiväkirja 25.10.1891, KA, SLA, Hp 112. Matti Peltola on esittänyt, että
Rautanen järjesti näyttelyn heti Suomeen palattuaan kesäkuussa 1891. Peltola
1994, 126. Tämä ei todennäköisesti pidä paikkaansa, sillä Rautanen vietti kesän
Inkerinmaalla ja palasi Helsinkiin vasta elokuussa. Näyttely oli kuitenkin järjestettynä
syksyllä, viimeistään syyskuun lopulla Maantieteellinen yhdistyksen kokouksen aikaan.
110 Lähetyssaarnaaja Martin Rautanen, US 1.10.1891. On mahdollista, että esineet olivat
päätyneet mainittuun kouluun Suomen maantieteellisen yhdistyksen perustajajäsenen
ja sihteerin, maantieteen dosentti Ragnar Hultin välityksellä. Hult toimi nimittäin eri
koulujen luonnonhistorian ja maantieteen opettajana. Rikkinen 2001.
111 Aikaisempi tutkimus on olettanut, että Rautasen päiväkirjassaan mainitsema professori
Palmén oli eläintieteen professori Johan Axel Palmén. Grönholm 1983, 11; Peltola
1994, 126. J. A. Palménista, ks. Vallisaari 2006. Kyse oli kuitenkin tämän velipuolesta,
Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professori Ernst Gustaf Palménista, joka
toimi virkansa puolesta Historiallis-kansatieteellisen museon esimiehenä.
112 Rautasen päiväkirja 26.11.1891, KA, SLA, Hp 112.
113 Rautasen päiväkirja 28.11.1891, KA, SLA, Hp 112. Heikel oli muutamaa vuotta aiemmin
tutustunut opintomatkallaan Kööpenhaminen museoissa oleviin ”villikansojen”
esineisiin, joten hänellä nähtiin ehkä olevan erityistä kompetenssia arvioida esineitä.
Ks. Heikelin kirje Theodor Schvindtille 5.9.1888, KK, Schvindt, Coll. 203.1.
114 Rautasen päiväkirja 1.12. ja 3.12.1891, KA, SLA, Hp 112. Otto Donner oli Suomalaisugrilaisen seuran ja Suomen muinaismuistoyhdistyksen perustajia. Väisänen 2001b.
115 Kotinäyttelyn kävijöitä olivat mm. pastori Edvard Hannula, Helsingin saksalaisen
seurakunnan kirkkoherra Gustaf von Rohden sekä Lindholmin perhe, jonka
kysymyksistä ei Rautasen mukaan tahtonut tulla loppua. Rautasen päiväkirja
25.10.1891, 1.12.1891, 21.2.1892, KA, SLA, Hp 112. Ks. myös Peltola 1994, 126, 152.
116 Rautanen purki näyttelyn helmikuun lopulla 1892. Peltola 1994, 152. Ks. myös
Grönholm 1983, 11.
117 Palménin lausunto 9.12.1891, konsistorin kokouspöytäkirja 14.12.1891 § 4, HYKA, KoA.
118 Klinge 1984, 156–157.
119 Kyse oli todennäköisimmin kaunokirjoituksella kirjoitetun nimen väärästä
tulkinnasta. Kokoelman merkitys esitettiin kuitenkin entiseen tapaan. Redogörelse
1890–1893, 76, HYKA. Rantasen kokoelmaan viitattiin myös myöhempinä vuosina
ks. Merkkipäivä museo-oloissamme, Päivälehti 17.1.1904; Ulkomainen etnografia
Kansallismuseossamme edustettuna, HS 18.1.1914.
120 Palménin lausunto 9.12.1891, konsistorin kokouspöytäkirja 14.12.1891 § 4, HYKA, KoA.
121 Konsistorin kokouspöytäkirja 14.12.1891 § 4, HYKA, KoA. Asiasta uutisoitiin myös
lehdissä ks. Yliopisto, Päivälehti 15.12.1891; Yliopisto, SWL 16.12.1891. Kokoelman
myyntihinnasta on olemassa erilaisia mainintoja. Rautanen itse kertoo myyneensä
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esineensä 600 markalla. Rautasen päiväkirja 1.3.1892, KA, SLA, Hp 112. Hänen
alkuperäinen, ”edullisesti hinnoiteltu” arvionsa oli 540 markkaa. Rautasen päiväkirja
26.11.1891, KA, SLA, Hp 112.
Ks. merkinnät vuosilta 1891 ja 1892. Historiallis-kielitieteellisen Museon päiväkirja v:ta
1886–1892, MV, Arkeologia.
Rautasen päiväkirja 1.3.1892, KA, SLA, Hp 112. Kokoelma merkittiin samana päivänä
museon hankintaluetteloon. Historiallis-kielitieteellisen Museon päiväkirja v:ta
1886–1892, MV, Arkeologia. Tässä yhteydessä kokoelman lunastushinnaksi mainittiin
600 markkaa, josta varsinaisen kokoelman hinta oli 553 markkaa ja loput 47 markkaa
ilmoitettiin käytetyn ”tiettyihin kokoelmaan laitettuihin esineisiin”.
Luettelo on myöhemmin julkaistu, ks. Rautanen 1983.
Rautanen mainitsee päiväkirjassaan hieman vaihtelevia esinemääriä, mikä saattoi
kuitenkin johtua esimerkiksi kaksiosaisten korujen laskemistavasta. Rautasen
päiväkirja 26.11.1891 (115 numeroa), 1.3.1892 (117 numeroa), KA, SLA, Hp 112.
Suomen maantieteellisen yhdistyksen lisätyn johtokunnan kokouspöytäkirja 21.11.1891
§ 3, johtokunnan kokouspöytäkirja 28.11.1891 § 6, KA, SMY, kansio 2. Ks. myös
Helminen 2003b, 50.
Alfthan: Geografiska Föreningens verksamhet 1891–1892, Geografiska föreningens
tidskift 5 1892. Ks. myös Maantieteellisen yhdistyksen kokous, US 1.12.1891.
Lähetysmuseon opas vuodelta 1981 mainitsee (s. 4), että Rautanen lahjoitti myös
joitain eläintieteellisiä näytteitä eläinmuseolle. Tästä ei ole kuitenkaan mitään
tarkempaa dokumentaatiota eikä asiaa mainita esimerkiksi kyseisessä yliopiston
kolmivuotisraportissa. Redogörelse 1890–1893, 95–105, HYKA.
Tästä mainitsee mm. seuran myöhempi isännöitsijä ja museon hoitaja Paavo
Huttunen, jonka mukaan seuran haltuun tuli vähäinen määrä ”toisarvoisia” esineitä.
Huttunen 1955, 3. Ks. myös Koivunen 2011b, 40–41.
Rautasen päiväkirja 1.4.1892, KA, SLA, Hp 112.
Rautasen päiväkirja 8.5.1892, KA, SLA, Hp 112.
Ks. myös Koivunen 2011b, 33, 55–56.
Juntunen 2010, 242. Clayn elämästä kertoo myös Afro-Suomen historia
-televisiodokumenttisarjan ensimmäinen osa Eksoottiset vierailijat (2009).
H. F. Antellin testamentti 1.10.1891, § 1, Talvio 1993, 163. Ks. myös Sarvas 1978, 30.
Härö 2010, 135. Ks. myös Suomen Korkea-arvoisille Valtiosäädyille, Antellin
valtuuskunnan kertomus vuodelta 1897, 17–23, MV, MTT, saapuneet kirjeet 1908.
Sarvas 1978, 35.
Suomen Korkea-arvoisille Valtiosäädyille, Antellin valtuuskunnan kertomus vuodelta
1897, 2, MV, MTT, saapuneet kirjeet 1908.
Talvio 1993, 34, 129.
Kortelainen 2002, 111–113; Pettersson 2004, 102.
Suomen Korkea-arvoisille Valtiosäädyille, Antellin valtuuskunnan kertomus vuodelta
1897, 14–15, MV, MTT, saapuneet kirjeet 1908. Ks. myös Talvio 1993, 129.
Steen [1963], 174; Varjola 1981, 56; Varjola 1992, 2. Gustaf Nordenskiöld oli
tutkimusmatkailija Nils Adolf Erik Nordenskiöldin poika, joka teki tutkimusretken
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Huippuvuorille ja lähti sen jälkeen tutkimaan Mesa Verden kanjoneista löytyneitä
pueblointiaanien raunioasumuksia. Varjola 1992, 2.
Antellin matkoista ks. Talvio 1993, 15–16, 20.
Ramsay 1907, 205.
Talvio 1993, 33, 151. Ks. myös Aspelin-Haapkylä 1914, 290–291.
Suomen Korkea-arvoisille Valtiosäädyille, Antellin valtuuskunnan kertomus vuodelta
1897, 22, MV, MTT, saapuneet kirjeet 1908.
Talvio 1993, 42–43. Ks. myös Härö 1984, 156; Pettersson 2004, 101.
Egyptiläisesineisen osalta ks. Suomen Korkea-arvoisille Valtiosäädyille, Antellin
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kansatieteen osaston sisustamiseksi [1908 tai 1909], MV, MTT, Kansallismuseon
rakennussuunnitelma -kansio.
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198 [A. O. Heikel:] Kansatieteellisen exotisen osaston sisustaminen vinttikerroksessa, MV,
KTKKA, Heikel, Heikelin toiminta Kansallismuseossa -kansio.
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Antellin valtuuskunnalle, KK, Schvindt, Coll. 203.2.
Haltsonen 1947, 263–264. Schvindtin Egyptin matkasta ks. myös Sirelius 1920, 13;
Sihvo 2001, 44.
Antellin valtuuskunnan kokouspöytäkirja 22.5.1908 § 1, ks. myös § 10, EK, Antell 4. Ks.
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Myöhempien lunastusten osalta ks. kokouspöytäkirja 19.11.1909 § 6 ja 9, 30.11.1911
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kiertävän myös Porissa ja Hangossa, mutta näistä ilmeisesti luovuttiin. Intressant
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249 Intiaaneja Porwoossa! Työläinen 1.4.1912.
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264 Tiedot perustuvat järjestäjien laatimiin ilmoituksiin, näyttelystä kirjoitettuihin
lehtiartikkeleihin, Sihvosen kirjeisiin sekä almanakkamerkintöihin.
265 Lähetysuutisia, Kotimaa 1.4.1911. Helsingin näyttelyn yleisömäärään liittyvistä
epäselvyyksistä ks. Koivunen 2011b, 63.
266 Järjestäjien muistiinpanojen mukaan päivittäiset pääsylipputulot vaihtelivat n. 10–200
markan välillä. Ks. Erland Sihvosen kirje Hilja Närväselle 20.3.1912, KA, SLA, Hp LII 5.;
August Pettisen kirje Jooseppi Mustakalliolle 23.4.1911, KA, SLA, Eaa 26. Pääsylippujen
hintoihin suhteutettuna kävijöitä oli muutamista kymmenistä lähes tuhanteen
päivittäin. Vrt. myös Lähetysnäyttelyssä, Herättäjä 27.10.1911.
267 August Pettisen kirje Jooseppi Mustakalliolle 23.4.1911, KA, SLA, Eaa 26; Erland
Sihvosen kirje Hilja Närväselle 22.1.1912, KA, SLA, Hp LII 5.
268 J. T.: Kuulumisia Tampereelta, Kotimaa 6.12.1911.
269 Esim. Society for the Propagation of Gospelin vuonna 1912 järjestämässä näyttelyssä
vieraili 26 000 kävijää. London Missionary Societyn Orient in London -näyttelyssä
(1908) tiedetään olleen ensimmäisenä päivänä 3000 kävijää. Toisaalta eräät
myöhemmät näyttelyt vetivät suurempia yleisöjä. Esimerkiksi Church Missionary
Societyn Africa and the East -näyttelyssä vuonna 1922 oli 250 000 kävijää. Coombes
1994, 165. Norjassa vuosina 1948–1960 kiertäneen lähetysnäyttelyn näki miljoona
kävijää eli yli neljännes silloisesta väestöstä. Nielssen 2007, 47.
270 Näyttelyjuliste, KA, SLA, Hrb 1; museon leikekansio, SLS. Ks. myös Erland Sihvosen
kortti ja kirje Jooseppi Mustakalliolle 12.5.1911 ja 20.10.1911, KA, SLA, Eaa 26; Erland
Sihvosen kirje Hilja Närväselle 17.3.1912, KA, SLA, Hp LII 5.
271 Coombes 1994, 164–165, 174. Ks. myös Löytty 2007, 273–274.
272 Erland Sihvosen kirjeet Jooseppi Mustakalliolle 5.5.1911 ja 12.5.1911, KA, SLA, Eaa 26.
Erland Sihvosen kirjeet Hilja Närväselle 23.11.1911, 15.3.1912, 31.3.1912, KA, SLA, Hp LII
5.
273 Erland Sihvosen kirje Jooseppi Mustakalliolle 21.4.1911, KA, SLA, Eaa 26.
274 Erland Sihvosen kirje Jooseppi Mustakalliolle 20.10.1911 (ks. myös 5.5.1911 ja
12.5.1911), KA, SLA, Eaa 26. Erland Sihvosen kirjeet Hilja Närväselle 8.12.1911,
16.2.1912, 18.2.1912, 20.3.1912, KA, SLA, Hp LII 5. Ks. myös E. J.: Kiinalaisten ja
afrikalaisten kansantieteellisten ja taiteellisten esineiden näyttely, Herättäjä 24.3.1911.
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275 Tampereella paikalliset lähetysharrastajat vastustivat maksua ja aikuisten hinta
laskettiin 25 penniin. Erland Sihvosen kirje Hilja Närväselle 4.11.1911, KA, SLA, Hp LII
5. Kiinalais-afrikalainen näyttely, Tampereen Sanomat 5.11.1911.
276 Ks. esim. Afrikalais-Kiinalainen kansantieteellinen näyttely, Aamulehti 7.11.1911;
Afrikansk-kinesiska etnografiska utställning, Tammerfors Nyheter 10.11.1911.
277 Intressant etnografisk utställning, Borgåbladet 26.3.1912; Kiertäwästä
intiaanimuseosta, HS 29.3.1912. Ks. myös kotiteollisuusnäyttelyn ilmoitus, Karjala
4.5.1911; kalastusnäyttelyn ilmoitus, Turun Lehti 14.10.1911.
278 Ks. ilmoitusteksti Kotimaa 15.3.1911; US 15.3.1911; HS 15.3.1911.
279 Näyttelyn nimen historiasta tarkemmin ks. Koivunen 2011b, 60.
280 Ks. näyttelyä koskeva ilmoittelu ja uutisointi Helsingin Sanomissa 15.–21.3.1911.
281 Erland Sihvosen kirjeet Hilja Närväselle 6.11.1911, 15.3.1912, KA, SLA, Hp LII 5.
Sihvosen tiedetään saaneen esineitä lahjoina, mutta osa oli luultavasti ostettuja.
Valtaosa oli Sihvosen omistamaa, mutta hän myös myi esineistöä Lähetysseuralle.
Johtokunnan kokouspöytäkirja 15.9.1910 § 14, KA, SLA, Cbb 19.
282 E. J.: Kiinalaisten ja afrikalaisten kansantieteellisten ja taiteellisten esineiden näyttely,
Herättäjä 24.3.1911.
283 Huomattawa näyttely, Kotimaa 17.3.1911; A. J:n: Mietteitä afrikkalais-kiinalaisen
näyttelyn johdosta, Kotilähetys 15.6.1911; Lähetysnäyttelystä, Lasten Lähetyslehti
heinäkuu 1911; Kiinalais-Afrikalainen näyttely, Herättäjä 20.10.1911; J. T. Kuulumisia
Tampereelta, Kotimaa 6.12.1911.
284 Esim. Opiumi-taistelu Kiinassa, Kotimaa 13.2.1911; Mitä Kiinan siwistys on woinut
saada aikaan, Kotimaa 31.3.1911; Naisten elämästä Kiinassa, Kotilähetys 1.6.1911.
285 E. M.: Kiinalais-afrikalainen esineiden näyttely, Vaasa 28.11.1911.
286 Esim. Pariisin vuoden 1878 maailmannäyttelyn osalta ks. Syrjämaa 2007, 203.
287 Kiinalais-afrikalainen lähetysnäyttely, Aamulehti 9.11.1911. Ks. myös Kiinalaisafrikalainen näyttely, US 17.3.1911.
288 Kiinalais-Afrikalainen näyttely, Mikkelin Sanomat 27.4.1911; En märklig utställning.
Kulturalster från Kina och Afrika, HBL 28.6.1911.
289 En märklig utställning. Kulturalster från Kina och Afrika, HBL 28.6.1911; KiinalaisAfrikalainen kansantieteellinen Näyttely, Uusi Aura 19.10.1911; Tshun: KiinalaisAfrikalainen kansantieteellinen näyttely, Pohjalainen 27.11.1911.
290 Kiinalais-afrikalainen näyttely, US 17.3.1911; E. J.: Kiinalaisten ja afrikalaisten
kansantieteellisten ja taiteellisten esineiden näyttely, Herättäjä 24.3.1911; Afrikkalaiskiinalainen kansantieteellinen näyttely, Sosialisti 19.10.1911; Kina och Afrika i Åbo, ÅU
20.10.1911; Karhi: Turun tuliaisia, TS 22.10.1911.
291 Ks. esim. Kiinalais-afrikalainen näyttely, US 18.3.1911; E. J.: Kiinalaisten ja afrikalaisten
kansantieteellisten ja taiteellisten esineiden näyttely, Herättäjä 24.3.1911; Afrikalaiskiinalainen näyttely, Savotar 20.4.1911; Kiinalais-afrikalainen näyttely, Tampereen
Sanomat 5.11.1911.
292 E. M.: Kiinalais-afrikalainen esineiden näyttely, Vaasa 28.11.1911.
293 Tshun: Kiinalais-Afrikalainen kansantieteellinen näyttely, Pohjalainen 27.11.1911.
294 Afrikansk-kinesisk utställning, HBL 18.3.1911.
295 Kiinalais-Afrikalainen kansntieteellinen näyttely, Kaleva 9.12.1911.
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Steele & Major 1999, 37, 42.
Ks. esim. Reporter: En utsällning af föremål från Kina och Afrika, NP 17.3.1911.
A. J:n: Mietteitä afrikkalais-kiinalaisen näyttelyn johdosta, Kotilähetys 15.6.1911.
Kiinalais-Afrikalainen kansantieteellinen Näyttely, Uusi Aura 19.10.1911.
Afrikalais-Kiinalainen kansatieteellinen näyttely, Savon Sanomat 21.4.1911;
Kiinalaisten ja afrikalaisten esineiden näyttely, TS 19.10.1911; Kiinalais-Afrikalainen
kansantieteellinen näyttely, Hämeen Sanomat 27.2.1912.
Sihvoselle tuli kiertueensa aikana tavaksi valokuvauttaa itsensä ja avustajansa
kiinalaisasuissa näyttelyn päätteeksi paikallisella valokuvaajalla. Olemassa olevista
valokuvista voi päätellä, että Sihvosen vaatevalikoima oli huomattavan suuri. MV,
Kuvakokoelmat, Suomen Lähetysseuran kokoelma. Näyttelyn kiinalaisasuista
lähemmin Koivunen 2010b.
Ks. Koivunen 2010b.
Järjestelyvastuussa olivat August Pettisen lisäksi ainakin Akseli Glad (Helsinki ja
Vaasa), Emil Liljeblad (Helsinki ja Turku), Eemi Nenye (Viipuri), Heikki Saari (Turku)
ja Juho Tuominen (Tampere).
Apuna näyttelyn järjestämisessä ja purkamisessa oli muutamia vapaaehtoisia, usein
paikallisen lähetysyhdistyksen tai seurakunnan väkeä.
August Pettisen kirjeet Jooseppi Mustakalliolle 23.4.1911 ja 5.5.1911, KA, SLA, Eaa 26.
A[ugust] P[ettinen]: Ambolaisia kansanomaisia esineitä, Kotilähetyksen Kesälehti 1911.
Näytteillepanon traditioista ja tekniikoista ks. Bennett 1995, 33, 43–46, 75–79.
A[ugust] P[ettinen]: Ambolaisia kansanomaisia esineitä, Kotilähetyksen Kesälehti 1911.
Root 1996, 36.
Vansina 1995, 12–15, 24–25.
Afrikalais-kiinalainen näyttely, Savotar 20.4.1911; Kertoja: Afrikalais-kiinalainen näyttely,
Wiipuri 11.5.1911.
Afrikalaisia kuwia kiinalais-afrikalaisesta näyttelystä, TS 24.10.1911.
Fabian 1983, 31–35. Ks. myös Clifford 1988, 246–248.
Kiinalais-Afrikalainen kansantieteellinen Näyttely, Uusi Aura 19.10.1911; KiinalaisAfrikalainen näyttely, Herättäjä 20.10.1911; Kiinalais-afrikalainen lähetysnäyttely,
Aamulehti 9.11.1911.
Afrikka-kuvaston ja -stereotypioiden kehityksestä lähemmin esim. Nederveen Pieterse
1992; Koivunen 2009b.
A[ugust] P[ettinen]: Ambolaisia kansanomaisia esineitä, Kotilähetyksen Kesälehti 1911.
Coombes 1994, 176–177.
E. J.: Kiinalaisten ja afrikalaisten kansantieteellisten ja taiteellisten esineiden
näyttely, Herättäjä 24.3.1911; Tshun: Kiinalais-Afrikalainen kansantieteellinen näyttely,
Pohjalainen 27.11.1911.
Metsästyksen suhteesta yläluokkaiseen siirtomaakulttuurin, MacKenzie 1988. Ks.
myös Ryan 1997, 100–104.
Kiinalais-afrikalainen näyttely, US 17.3.1911; Afrikalais-kiinalainen näyttely, Savotar
20.4.1911; E. M.: Kiinalais-afrikalainen esineiden näyttely, Vaasa 28.11.1911.
Esim. näyttelyä edeltävänä vuonna 1910 englantilaisten toimittajien ryhmä saapui
etsimään suomalaisista mongolipiirteitä. Kemiläinen 1998, 75.
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En märklig utställning. Kulturalster från Kina och Afrika, HBL 28.6.1911.
Mason 1998, 149–150. Ks. myös Koivunen 2009b, 194.
Erland Sihvosen kirje Hilja Närväselle 20.3.1912, KA, SLA, Hp LII 5.
En märklig utstallning, HBL 28.6.1911. Sihvosen kielitaidosta ks. Saarilahti 1960, 94;
Javanainen 1991, 23. Näyttelyssä saatiin ilmeisesti kuulla myös näytteitä afrikkalaisista
kielistä. Ks. Kiinalaisten ja afrikalaisten esineiden näyttely, TS 19.10.1911; E. M.:
Kiinalais-afrikalainen esineiden näyttely, Vaasa 28.11.1911.
Esim. Kiinalaisten ja afrikalaisten esineiden näyttely, TS 19.10.1911.
Bennett 2006, 64.
Ames 2008, 5–6.
Esim. kotkalainen poliisimestari jäi keskustelemaan Sihvosen kanssa kahdeksi
tunniksi ja Pohjalaisen toimittaja kertoi viipyneensä yli aukioloajan. Erland Sihvosen
kirje Hilja Närväselle 20.3.1912, KA, SLA, Hp LII 5; Tshun: Kiinalais-Afrikalainen
kansantieteellinen näyttely, Pohjalainen 27.11.1911. Ks. myös Kiinalaisten ja afrikalaisten
esineiden näyttely, TS 19.10.1911.
J. T.: Kuulumisia Tampereelta, Kotimaa 6.12.1911.
E. M.: Kiinalais-afrikalainen esineiden näyttely, Vaasa 28.11.1911. Ks. myös Kiinalaisafrikalainen näyttely, Työkansa 8.11.1911.
Wiipurin kaupungin suomalaisen seurakunnan lähetysyhdistyksen vuosikertomus
vuodelta 1911, SLS, SLA, II 1. Lähetysnäyttelystä, Kotilähetys 1.4.1911; Maa- ja
kansatieteellinen näyttely, Työkansa 15.11.1911.
Afrikalais-Kiinalainen kansatieteellinen näyttely, Savon Sanomat 21.4.1911; KiinalaisAfrikalainen näyttely, Mikkelin Sanomat 27.4.1911; Kiinalaisten ja afrikalaisten esineiden
näyttelystä, TS 20.10.1911; Kiinalais-Afrikalainen näyttely, Kaiku 11.12.1911.
Kiinalais-afrikalainen näyttely, Tampereen Sanomat 5.11.1911; Riihimäki, Hämeen
Sanomat 20.4.1912.
Kiinalais-afrikalainen näyttely, Työkansa 8.11.1911; E. M.: Kiinalais-afrikalainen esineiden
näyttely, Vaasa 28.11.1911.
En märklig utställning. Kulturalster från Kina och Afrika, HBL 28.6.1911.
Erland Sihvosen kirje Hilja Närväselle 24.4.1912, KA, SLA, Hp LII 5. Sihvosen
perheen kodissa Helsingissä oli lukuisia kiinalaisesineitä, esimerkiksi teeastiastoja
ja tekstiilejä. Sihvosen mukaan kuppisarjoja oli monia ja niitä käytettiin kotona,
vaikkakin monet olivat epäkäytännöllisiä. Ilona Sihvosen haastattelu 18.3.2009. Ks.
myös Evankeliumin nuottaa laskemassa. Rovasti Sihvonen muistelee työpäiväänsä
Kiinassa, Kotimaa 23.10.1953.
Lähetysseuran näyttelytoiminnan myöhemmistä vaiheista ks. Koivunen 2011b, 108–
147.
Pekka Halosen osalta ks. Tuovinen 1995, 16–17.
Gallénin Pariisin-kauden keräilyä ja japonismin vaikutusta on tutkinut erityisesti
Anna Kortelainen. Ks. Kortelainen 1999, 137–139, 141–142; Kortelainen 2000, 19–21;
Kortelainen 2002, 185, 339, 408.
Kortelainen 2000, 15–17; Kortelainen 2002, 220–221, 297–305.
Kortelainen 2002, 100–101, 115, 170–171.
Kortelainen 2002, ks. erit. 167–183. Ks. myös Kortelainen 2000, 17–19.
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344 Ilvas 1996, 76; Reitala 2011. Ks. myös Kortelainen 2002, 162.
345 Gallénin Pariisin-ajan maalauksista ja opiskelija-asunnosta ks. Gutman-Hanhivaara
2011.
346 Japanilaisista esineistä Gallénin perheen Malmin kodissa ks. Lampinen 2008b,
102–103.
347 Tuovinen 1995, 17. Ks. myös Supinen 1994, 86. Näistä kolme tunnetaan edelleen:
yksi on suvulla, yksi Halosenniemen museossa ja yksi Helsingin kaupunginmuseon
kokoelmissa. Tutkija Johanna Rinta-ahon haastattelu 4.4.2014.
348 Halosenniemien kirjastonurkkauksesta on peräisin 1910-luvulle ajoitettu valokuva,
jossa seinällä näkyy kaksi japanilaista puupiirrosta. Ahdeoja et al. [2005], 62.
Puupiirroksista toinen, kimonoon pukeutunutta istuvaa henkilöä esittävä, vaikuttaisi
olevan puupiirrosmestari Utagawa Kunisadan työ tai sen kopio.
349 Tutkija Johanna Rinta-ahon haastattelu 4.4.2014. Tuovinen 1995, 22–23.
350 Tuovinen 1995, 18–20; von Bonsdorff 2005.
351 Tutkija Johanna Rinta-ahon haastattelu 4.4.2014. Ks. myös Tuovinen 1995, 21–22.
352 Museonjohtaja Pälvi Myllylän haastattelu 6.10.2014.
353 Museonjohtaja Hilkka Helmisen haastattelu 5.10.2014.
354 Gallen-Kallela 1982, 22. Ks. myös Gallen-Kallela 1960, 8.
355 Gallen-Kallela 1960, 8; Gallen-Kallela 1982, 32.
356 Musée d’Ethnographie de Trocadéro oli perustettu vuoden 1878 Pariisin
maailmannäyttelyn yhteyteen, mutta jatkoi sen jälkeen itsenäisenä museonaan.
Williams 1985, 151–152; Dias 2008, 128–129.
357 Gallen-Kallela 1965, 288–289. Ks. myös Gallen-Kallela 1982, 17–18, 45. Afrikan
matkallaan Gallen-Kallelan perhe vieraili myös mm. Kairon egyptiläisessä museossa.
Ks. Gallen-Kallela 1960, 9; Gallen-Kallela 1965, 338.
358 Matkoista ks. Rintala 2006, 81–98.
359 Kustaa Hiekan kiinalaiskokoelman esittely ks. Törmä 2006.
360 Nieminen 2006, 55, ks. myös 60–61, 66. Museossa oli myös sen alkuvaiheessa
itämainen huone, joka sai myöhemmin antaa tilaa maalauksille ja veistoksille. Junkola
2006, 77–78; Törmä 2006, 102.
361 Ns. primitiivisen taiteen vaikutuksista ks. esim. Primitivism and Twentieth-Century Art.
A Documentary History 2003; Clifford 1988, 213, 228; Sheehan 2000, 147.
362 Taiteilijoiden eksotiikankaipuusta ja matkoista ks. esim. Pollock 1993, 49–50, 60–61;
Waenerberg 1996, 26–27.
363 Axel Gallén suomensi nimensä Akseli Gallen-Kallelaksi vuonna 1907. Reitala 2011.
364 Gallen-Kallela (1931) 2005b, v; Okkonen 1949, 636, 723; Gallen-Kallela 1965, 287, 290;
Karvonen-Kunnas 1992, 49, 51.
365 Ks. lähemmin Selkokari 2008, 127–129. Aspelin-Haapkylä-nimen käyttö alkoi vuonna
1906. Saarenheimo 2001.
366 Gallen-Kallelan kirje Aspelin-Haapkylälle 23.7.1909, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä.
367 F. J. Lindströmin kirje Gallen-Kallelalle 16.9.1909, KA, Gallen-Kallela. Myönnetty
summa oli niukka esim. edellisenä vuonna 4000 markalla lunastettuun
kongolaisesineiden kokoelmaan verrattuna. Ostoluettelo 453, EK, Antell 18.
368 Gallen-Kallelan kirje Antellin valtuuskunnalle 5.10.1909, EK, Antell 11.
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369 Ks. Gallen-Kallela toimittama esineluettelo, verifikaatti 3/1911, SKM, Kulttuurien
museo. Ks. myös Gallen-Kallelan kirje F. J. Lindströmille 24.2.1911, EK, Antell 6.
Olkkonen-Korvenmaan mukaan Gallen-Kallela varusti osan esineistä nimilapuilla,
mutta pääosa kokoelmasta sai tunnistetiedot vasta loppuvuodesta 1911, kun ne
merkittiin Kansallismuseon pääluetteloon. Olkkonen-Korvenmaa 1987, 32.
370 Gallen-Kallela (1931) 2005a, 24, 21, 84–85, 128. Ks. myös [Akseli Gallen-Kallela:]
Upplefvelser i Afrika V, HBL 17.4.1910; Pientä pakinaa. Akseli Gallén-Kallela, HS
19.2.1911; Sleipnen: Ett samtal med Axel Gallén och hans son, NP 21.2.1911.
371 Gallen-Kallelan kirje F. J. Lindströmille 24.2.1911, EK, Antell 6. Ks. myös Gallen-Kallela
(1931) 2005a, 249–250.
372 Vrt. Fabian 1998, 96–97.
373 F. J. Lindtrömin kirje Gallen-Kallelalle 21.2.1911, KA, Gallen-Kallela, kansio 7.
374 Gallen-Kallelan kirje Aspelin-Haapkylälle 14.10.1910, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä. Ks.
myös Aksel Gallén-Kalelan puheilla, US 19.2.1911.
375 Eri osapuolille sopivaa tapaamisajankohtaa yritettiin löytää Gallen-Kallelan Afrikasta
paluusta lähtien. Ks. Gallen-Kallelan kirjeet F. J. Lindstömille 24.2.1911 (KA, GallenKallela), 9.6.1911 (KKA, TKK/Ga30), 6.9.1911 (EK, Antell 6). F. J. Lindströmin kirjeet
Gallen-Kallelalle 10.6.1911, 14.12.1911 ja 16.12.1911, KA, Gallen-Kallela. Ks. myös Alex
Lutherin kirje Gallen-Kallelalle 2.5.1911, KA, GKM.
376 Pääluettelo VK4875, SKM, Kulttuurien museo. Aspelin-Haapkylän kommentin mukaan
tapaaminen kesti vain tunnin; Jorma Gallen-Kallela oli mukana ja tahtoi isänsä kanssa
jouluostoksille. Aspelin-Haapkylän päiväkirja 18.12.1911, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä.
377 Gallen-Kallelan museon kokoelmiin kuuluu nykyään noin sata Afrikasta tuotua
etnografista esinettä, GKM. Näiden lisäksi kotikokoelmaan sisältyi alun perin
noin 50 muuta afrikkalaista esinettä, jotka lahjoitettiin tai myytiin myöhemmin
Kansallismuseolle. Ks. pääluettelo VK5437 ja VK5451, SKM, Kulttuurien museo. Ks.
myös Lampinen 2008a, 121.
378 Ks. Koivunen 2011a, 101–102.
379 Ks. Aarni Kouta: Taiteilija Akseli Gallén-Kallela, Kodin Kuvasto 10, 8.7.1911; Pientä
pakinaa. Akseli Gallén-Kallela, HS 19.2.1911. Ks. myös Gallen-Kallela 1965, vp. 344, 346
sekä Aspelin-Haapkylän päiväkirja 18.12.1911, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä.
380 Gallen-Kallelan kirje Aspelin-Haapkylälle 14.10.1910, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä. Pusa
1988, 22, 35.
381 Pientä pakinaa. Akseli Gallén-Kallela, HS 19.2.1911; Aksel Gallén-Kalelan puheilla, US
19.2.1911; Akseli Gallén-Kallela Afrikassa, US 26.2.1911.
382 Sleipnen: Ett samtal med Axel Gallén och hans son, NP 21.2.1911.
383 Gallen-Kallelan kirje Aspelin-Haapkylälle 29.9.1911, SKS, KIA, Aspelin-Haapkylä.
384 Gallen-Kallela 1960, 7–10; Gallen-Kallela 1965, 348.
385 Gallen-Kallela 1965, 363.
386 Gallen-Kallela 1965, 363–364.
387 Gallen-Kallela 1965, 307; Gallen-Kallela 1982, 70, 102–103, 143.
388 Gallen-Kallela 1965, 368. Ks. myös Koivunen 2011a, 104.
389 Gallen-Kallela 1982, 133–134, ks. myös s. 97. Gallen-Kallela 1965, 483.
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390 Matkalta tuotiin Suomeen mm. intiaaniväestön piiristä kerättyjä kivisiä keihäänkärkiä.
Pääluettelo VK5437 ja VK5451, SKM, Kulttuurien museo. Kokoelmien ja kotinäyttelyiden
myöhemmistä vaiheista ks. Koivunen 2011a, 103–105.
391 Kruskopf 1989, 160–161, 166–167. Ks. myös Rancken 1932, 43–44.
392 E[stlander] 1877, 269–270.
393 Ahrenberg 1879, 450–453. Pettersson 2008, 232. Ks. myös Ett besök i
konsflitsföreningens museum, HD 27.10.1883.
394 STTY vk 1878, 9–10, Aalto-yliopiston arkisto, STTY. Ks. myös Katalog öfver de
konstindustriella samlingarna 1881, esim. 10, 31–32. Ks. myös von Essen 1925, 48;
Smeds 1996, 131.
395 Ett besök i konsflitsföreningens museum, HD 27.10.1883 ja 28.10.1883.
396 STTY vk 1880, 10; 1881, 24; 1883–1885, 11, 1886, 8; 1887, 9, Aalto-yliopiston arkisto,
STTY.
397 STTY vk 1897–1900, Aalto-yliopiston arkisto, STTY.
398 Suomen Korkea-arvoisille Valtiosäädyille, Antellin valtuuskunnan kertomus vuodelta
1897, 36, MV, MTT, saapuneet kirjeet 1908.
399 Bingin toiminnasta ks. erityisesti L’Art nouveau. La maison Bing 2006.
400 Supinen 1994, 81.
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kokoelmasta suurin osa sijoitettiin Göteborgin kansatieteelliseen museoon. Suomen
kansallismuseoon tullut kokoelma oli laajuudeltaan noin 150 esinettä. Varjola 1981, 67.
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Sirelius 1916c, 17. Ks. myös Sireliuksen samansuuntainen arvio esinemääristä
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2000 eksoottista esinettä, mikä luku sekään ei tunnu muihin arvioihin verrattuna
oikealta. Varjola 1981, 56.
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English Abstract
Exoticised Objects and the Widening World: Non-European Cultures on
Display in Finland Between the 1870s and the 1910s
This book focuses on the history of exhibiting African, Asian and other
non-European objects in Finland between the 1870s and the 1910s.
During this time, when Finland was still an autonomous Grand Duchy
within the Russian Empire, the National Museum of Finland and its
predecessors, missionary societies, arts and crafts groups, individual
artists, geographers and other scholars acquired and exhibited nonEuropean artefacts. Due to the different orientations and motivations
of these individuals and organisations, foreign objects were utilised to
convey varying and even conflicting messages about far-away cultures.
This book examines the practices of displaying these objects and
the ways in which their assumed exotic quality was interpreted and
used. New formulations and propositions regarding the wider world
were adopted at a time when the idea of Finnish nationhood became
established. Consequently the two conceptions often intertwined. This
book opens up fresh and previously neglected perspectives on the
history of Finnish museums and exhibitions and provides historical
roots for numerous artefacts that still form a part of Finnish collections.
In addition, this work is firmly contextualised within the broader
development in Scandinavia and elsewhere in Europe, thereby shedding
new light on the connections of museum institutions and workers
across the continent.
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Kiitokset
Olen saanut tutkimustyöni aikana apua ja tukea lukuisilta henkilöiltä
ja yhteisöiltä, joita kaikkia haluan kiittää lämpimästi. Tutkimukseen
syventymisen mahdollisti sen alkuvaiheissa Suomen Akatemia ja myöhemmissä vaiheissa Turun yliopiston yleisen historian oppiaine. Erityiskiitokseni Taina Syrjämaalle ja Anniina Lehtokarille lukuisista yhteisistä juttuhetkistä ja arvokkaista vinkeistä. Kiitos myös Tuomas Räsäselle
tarkasta lukemisesta sekä koko oppiaineen väelle monista virkistävistä
ja inspiroivista kahvihetkistä. Lämmin kiitos myös tutkijakollegoille ympäri maata. Kiitokset Seija Jalaginille, Salla Jokelalle, Olli Löytylle, Anna
Kortelaiselle, Marcus Lepolalle, Hanne Selkokarille ja Leena Valkeapäälle hyvästä yhteistyöstä, monista kiinnostavista keskusteluista, kommenteista ja vinkeistä matkan varrella. Kiitos Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuralle, joka on mahdollistanut tämän teoksen julkaisemisen sekä
referee-arvioitsijoille käsikirjoitusta koskevista oivaltavista ja rakentavista huomioista. Lukuisten museoiden, arkistojen ja kirjastojen henkilökunnan asiantuntemus ja käytännön neuvot ovat olleet tutkimustyölleni
korvaamattoman tärkeitä. Kiitän kaikkia lämpimästi. Erityiskiitokseni lähetän Museoviraston – ja etenkin Kulttuurien museon – väelle, Suomen
Lähetysseuraan sekä Gallen-Kallelan museoon. Suurkiitokseni rakkaille
kotijoukoille ja ystäville kaikesta avusta ja kannustuksesta.
Turussa toukokuussa 2015
Leila Koivunen
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The Illustrated London News 1873
Ilta-Sanomat 1936
Kaleva 1911
Kansalainen 1912
Karjala 1912
Kodin Kuvasto 1911
Kotilähetys 1911
Kotimaa 1911, 1953
Lappeenrannan Uutiset 1891
Lasten Lähetyslehti 1911
Litteraturblad för allmän medborgerliga bildning 1859
Mikkelin Sanomat 1911
Missionstidning for Finland 1873
Morgonbladet 1852, 1854, 1872–1874, 1878, 1881
Nya Pressen (NP) 1897, 1900, 1909–1911
Papperslyktan 1859
Pohjalainen 1911
Päivä 1909
Päivälehti 1897, 1904
Sanomia Turusta 1881
Savon Sanomat 1911
Savotar 1911
Sosialisti 1911
Suomalainen Wirallinen Lehti (SWL) 1870, 1873, 1875, 1881, 1891
Suomen Lähetyssanomia (LS) 1873–1874
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja (SMYA) 1874–1922
Suomen Museo 1894–1917
Suomen Sosialidemokraatti 1939
Suometar 1858
Tammerfors Nyheter 1911
Tampereen Sanomat 1911
Terra. Geografiska föreningens tidskrift (Terra) 1913–1914
Turun Lehti 1911
Turun Sanomat (TS) 1911, 1938
Työkansa 1911
Työläinen 1912
Uusi Aura 1911
Uusi Suometar (US) 1872, 1874–1875, 1891, 1904, 1909–1911, 1916
Vaasa 1911
Veckans krönika 1911
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Vikingen 1872–1873
Wiborg 1856, 1858
Wiborgs Tidning 1869, 1872, 1874, 1878
Wiipuri 1911
Åbo Tidningar 1852, 1855, 1865
Åbo Underrättelser (ÅU) 1851–1852, 1881, 1911
Östra Finland 1881

haastattelut
Hilkka Helminen, Ainolan museonjohtaja, 5.10.2014.
Ilona Immonen, Lähetysmuseon museonhoitaja vuosina 1982–1997, Helsinki 20.8.2010.
Ilona Immonen. Haastattelu litteroituna artikkelissa Hovila-Helminen, Liisa:
Elämänkaaresta museohistoriaan – ajatuksia ja kokemuksia muistitietoprojektin
käynnistyessä. Museoiden muistitietopäivät. [Helsinki]: Kuvataiteen keskusarkisto 2006,
9–14, http://www.museoliitto.fi/doc/muistitietopaivat2006.pdf. Luettu 13.7.2014.
Pälvi Myllylä, Visavuoren museonjohtaja, 6.10.2014.
Johanna Rinta-aho, Tuusulan taidemuseon tutkija, Halosenniemi, 4.4.2014.
Ilona Sihvonen, proviisori, lähetystyöntekijä Erland Sihvosen tytär, Helsinki 18.3.2009.

tutkimuskirjallisuus
Aav, Marianne: Taideteollisuusmuseo Ateneumin suojissa. Ateneum 100. [Helsinki: Suomen
taideakatemia] 1987, 1–4.
Africans on Stage. Studies in Ethnological Show Business. Ed. Bernth Lindfors. Bloomington:
Indiana University Press 1999.
Ahdeoja, Päivi, Naski-Multanen, Marke, Rinta-aho, Johanna, Voutilainen, Leena: ”Tupatölli
omalle turpeelle”. Halosenniemen taiteilijakoti. Toim. Marke Naski-Multanen. [Tuusula]:
Tuusulan museo [2005].
Allardt Ekelund, Karin: Fredrika Runeberg: Brev till sonen Walter 1861–1879. Köpenhamn,
Rom, Paris. Inledning och kommentarer av Karin Allardt Ekelund. Helsingfors: Svenska
Litteratursällskapet i Finland 1971.
Altick, Richard Daniel: The Shows of London. A Panoramic History of Exhibitions, 1600–1862.
Cambridge, MA: Belknap Press 1978.
Ames, Eric: Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Seattle, London: University of
Washington Press 2008.
Anderson, Christopher J.: The World is Our Parish: Remembering the 1919 Protestant
Missionary Fair. – International Bulletin of Missionary Research 30 No. 4 2006, 96–200.
Anttila, Elina: Venäläinen posliini. Collection Vera Saarela ja Suomen kansallismuseon
kokoelmat. Helsinki: Vera Saarelan säätiö, Suomen kansallismuseo 2008.
Apor, Péter: National Museums in Hungary. Building National Museums in Europe 1750–
2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity
Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28–30 April 2011. Eds.
Peter Aronsson, Gabriella Elgenius. EuNaMus Report No 1. Linköping University. http://
www.ep.liu.se/ecp/064/017/ecp64017.pdf. Luettu 24.10.2014.

lähteet 303

Aravamudan, Srinivas: Response: Exoticism beyond Cosmopolitanism? – EighteenthCentury Fiction, Vol. 25, No. 1, 2012, 227–242.
L’art nouveau. Le maison Bing. Eds. Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker, Évelyne Possémé.
Bruxelles: Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique 2006.
Arvidsson, Catrine: Kina slot 1753–1769. Tillkomst och förändringar under byggnadstiden.
– Konsthistorisk Tidskrift Vol. 67, Issue 3, 1998, 135–156.
Aurasmaa, Anne: Salomonin talo. Museon idea renessanssiajattelun valossa. Helsinki:
Helsingin yliopisto 2002. http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/hum/taite/vk/aurasmaa/
salomoni.pdf. Luettu 30.10.2014.
Baird, Christina: ’Au Mikodo’: A Tea, Coffee and ’Oriental’ Art Emporium in Vienna.
– Journal of Design History Vol. 24, No. 4, 2011, 359–373.
Baird, Olga A.: I want the people to observe and to learn! The St Petersburg Kunstkamera in
the eighteenth century. – History of Education Vol. 37, No. 4, July 2008, 531–547.
Barringer, Tim: The South Kensington Museum and the colonial project. Colonialism and
the Object. Empire, Material Culture and the Museum. Eds. Tim Barringer, Tom Flynn.
London, New York: Routledge 1998, 11–27.
Bassani, Ezio & McLeod, Malcolm: African Material in Early Collections. The Origins of
Museums. The Cabinet of Curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe. Eds.
Oliver Impey, Arthur MacGregor. London: House of Stratus 2001, 337–344.
Bavaj, Riccardo: ”The West”. A Conceptual Exploration. EGO. European History Online.
Published 21.11.2011. http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/political-spaces/
political-ideas-of-regional-order/riccardo-bavaj-the-west-a-conceptual-exploration. Luettu
30.9.2014.
Baxandall, Michael: Exhibiting Intention: Some Preconditions of the Visual Display of
Culturally Purposeful Objects. Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum
Display. Eds. Ivan Karp, Steven D. Lavine. Washington, London: Smithsonian Institution
Press 1991, 33–41.
Beevers, David: ’Mand’rin only is the man of taste’: 17th and 18th Century Chinoiserie in
Britain. Chinese Whispers. Chinoiserie in Britain 1650–1930. Brighton: Royal Pavilion &
Museums 2008, 13–25.
Bennett, Tony: The Birth of the Museum. History, Theory, Politics. London: Routledge 1995.
Bennett, Tony: Exhibition, Difference, and the Logic of Culture. Museum Frictions. Public
Cultures/Global Transformations. Eds. Ivan Karp, Corinne A. Kratz, Lynn Szwaja, Tomás
Ybarra-Frausto. Durham: Duke University Press 2006, 46–69.
Birket-Smith, Kaj: Early collections from the Pacific Eskimo. Ethnographical Studies.
Published on the occasion of the centenary of the Ethnographical department, National
museum. København: Nationalmuseet 1941, 121–163.
Blomstedt, Kaarlo: Historia, muinaistutkimus, maantiede. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
1831–1931. Helsinki: SKS 1931, 1–106.
Bongie, Chris: Exotic Memories. Literature, Colonialism, and the Fin de Siècle. Stanford:
Stanford University Press 1991.
Bonnett, Alastrair: The Idea of the West. Culture, Politics and History. London: Palgrave
Macmillan 2004.

304 lähteet

Bonsdorff, Anna-Maria von: Halonen & Gauguin. Pekka Halonen. Neljä vuodenaikaa. [Toim.
Ilkka Karttunen, Anna-Maria von Bonsdorff ]. [Punkaharju]: Retretti 2005, 77–86.
Boström, Hans-Olaf: Philipp Hainhofer and Gustavus Adolphus’ Kunstschrank in Uppsala.
The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in sixteenth- and seventeenth-century
Europe. Eds. Oliver Impey, Arthur MacGregor. London: House of Stratus 2001, 121–136.
The Brokered World. Go-Betweens and Global Intelligence, 1770–1820. Eds. Simon Schaffer et
al. Sagamore Beach: Science History Publications 2009.
Browning, Christopher S. & Lehti, Marko: The West: contested, narrated and clustered. The
Struggle for the West. A Divided and Contested Legacy. Eds. Christopher S. Browning, Marko
Lehti. Abingdon: Routledge 2010, 15–32.
Bäckström, Mattias: Hjärtats härdar. Folkliv, folkmuseer och minnesmärken I Skandinavien,
1808–1907. Möklinta: Gidelund 2012.
Cannizzo, Jeanne: Doctor Livingstone Collects. David Livingstone and the Victorian
Encounter with Africa. London: National Portrait Gallery 1996, 139–165.
Cannizzo, Jeanne: Gathering souls and objects: Missionary collections. Colonialism and the
Object. Empire, Material Culture and the Museum. Eds. Tim Barringer, Tom Flynn. New
York: Routledge 1998, 153–166.
Carpenter, Betsy & Sandford, Gillian: Who Owns the Past? – U.S. News & World Report
2003, Vol. 135, Issue 21, 58–60.
Chapman, William Ryan: Arranging Ethnology. A. H. L. F. Pitt Rivers and the Typological
Tradition. Objects and Others. Esseys on Museums and Material Culture. Ed. George W.
Stocking, Jr. Madison: The University of Wisconsin Press 1985, 15–48.
Cheang, Sarah: Selling China: Class, Gender and Orientalism at the Department Store.
– Journal of Design History Vol. 20, No. 1, 2007, 1–16.
Cheang, Sarah: What’s in a Chinese Room? 20th Century Chinoiserie, Modernity and
Feminity. Chinese Whispers. Chinoiserie in Britain 1650–1930. Brighton: Royal Pavilion &
Museums 2008, 75–81.
Clifford, James: Museums as Contact Zones. Representing a Nation: A Reader. Histories,
heritage and museums. Eds. David Boswell, Jessica Evans. London, New York: Routledge
2005, 435–457.
Clifford, James: The Predicament of Culture. Twentieth-century Ethnography, Literature, and
Art. Cambridge: Harvard University Press 1988.
Colonialism and the Object. Empire, Material Culture and the Museum. Eds. Tim Barringer,
Tom Flynn. London: Routledge 1998.
Coombes, Annie E.: Reinventing Africa. Museums, Material Culture and Popular Imagination
in Late Victorian and Edwardian England. New Haven, London: Yale University Press 1994.
Corbey, Raymond: Arts premiers in the Louvre. – Anthropology Today Vol. 16, No. 4, August
2000, 3–6.
Curating Empire. Museums and the British imperial Experience. Eds. Sarah Longair, John
McAleer. Manchester: Manchester University Press 2012.
Daston, Lorraine: Speechless. Things that Talk. Object Lessons from Art and Science. Ed.
Lorraine Daston. New York: Zone Books 2004, 9–26.
Daston, Lorraine: Wonders and the Order of Nature, 1150–1759. New York: Zone Books 1998.
Dannehl, Karin: Object biographies. From production to consumption. History and Material

lähteet 305

Culture. A Student’s Guide to Approaching Alternative Sources. Ed. Karen Harvey. London,
New York: Routledge 2009, 123–138.
Day, Jasmine: The Mummy’s Curse. Mummymania in the English-speaking World. London, New
York: Routledge 2006.
Dias, Nélia: Cultura Difference and Cultural Diversity. The Case of the Musée du Quai
Branly. Museums and Difference. Ed. Daniel J. Sherman. Bloomington: Indiana University
Press 2008, 124–154.
Drake, Knut: Menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Turun kaupungin historiallinen museo – Turun
maakuntamuseo 1881–1981. Turku: Turun maakuntamuseo 1995.
Eaton, Natasha: Nostalgia for the Exotic: Creating an Imperial Art in London, 1750–1793.
– Eighteenth-Century Studies Vol. 39, No. 2, 2006, 227–250.
The Empire of Things. Regimes of Value and Material Culture. Ed. Fred R. Myers. Santa Fe:
School of American Research Press 2002.
Engman, Max: Erik Julin. Gångna tiders maritima märkesmän i sjöfartsstaden Åbo. Red. Kasper
Westerlund. Åbo: [Åbo Akademi] 2004, 13–33.
Essen, Werner von: Konstflitföreningen i Finland och dess centralskola 1870–1875–1925.
Helsingfors: Konstflitföreningen i Finland 1925.
Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display. Eds. Ivan Karp, Steven D.
Lavine. Washington, London: Smithsonian Institution Press 1991.
Fabian, Johannes: Curios and curiosity. Notes on reading Torday and Frobenius. The
Scramble for Art in Central Africa. Eds. Enid Schildkrout, Curtis A. Keim. Cambridge:
Cambridge University Press 1998.
Fabian, Johannes: Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object. New York:
Columbia University Press 1983.
Fagerholm, Bengt: Fröja ja valaanpyytäjät. Turkulaista kaukomerenkulkua 1850-luvulla.
Helsinki: [Bengt Fagerholm] 2009.
Feest, Christian: Mexico and South America in the European Wunderkammer. The Origins of
Museums. The Cabinet of Curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe. Eds. Oliver
Impey, Arthur MacGregor. London: House of Stratus 2001, 327–335.
Fewster, Derek: Visions of Past Glory. Nationalism and the Construction of Early Finnish History.
Helsinki: Finnish Literature Society 2006.
Findlen, Paula: Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture in Early Modern
Italy. Berkeley: University of California Press 1996.
Forsdick, Charles: Travelling Concepts: Postcolonial Approaches to Exoticism. – Paragraph. A
Journal of Modern Critical Theory 24 (3), 2001, 12–29.
Forsgård, Nils Erik: Darwinismin alkuvaiheet Suomessa. Suomen kulttuurihistoria. 2 Tunne ja
tieto. Toim. Rainer Knapas, Nils Erik Forsgård. Helsinki: Tammi 2002, 306–310.
Forsell, Hanna & Lamminen, Marjut: Suomen kansallismuseo. Kansalliset kulttuurilaitokset.
Toim. Satu Itkonen, Kaija Kaitavuori. Helsinki: SKS 2007, 57–67.
Fält, Olavi K.: Eksotismista realismiin. Perinteinen Japanin-kuva Suomessa 1930-luvun
murroksessa. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys 1982.
Fält, Olavi K.: Japanismi 1850-luvun Suomessa. – Historiallinen Aikakauskirja 3/1977, 220–229.
Gardberg, Carl-Rudolf: Linnearna i Åbo Akademis bibliotek. At rätt Tracktera Historia

306 lähteet

Naturalis. Om Carl von Linné och några linneaner i Finland. Red. Marita Rajalin, Tommy
Lehtinen, Catherine af Hällström. Åbo: Åbo Akademi 2007, 11–20.
Goody, Jack: The Theft of History. Cambridge: Cambridge University Press 2006.
Gosden, Chris & Knowles, Chantal: Collecting Colonialism. Material Culture and Colonial
Change. Oxford: Berg 2001.
Granö, J. G.: Johan Evert Rosberg. Terra. Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja 1932,
72–75.
Greene, Kevin: Archaeology. An Introduction. The History, Principles and Methods of Modern
Archaeology. London: Routledge 1995.
Grönholm, Kaisa: Martti Rautanen ja hänen Suomen kansallismuseossa oleva
kansatieteellinen kokoelmansa. Martti Rautasen Ambomaan kokoelma Suomen
kansallismuseossa. [Helsinki]: Museovirasto 1983, 4–17.
Gundestrup, Bente: From the Royal Kunstkammer to the modern Museums of
Copenhagen. The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and
Seventeenth-Century Europe Eds. Oliver Impey, Arthur MacGregor. London: House of
Stratus 2001, 177–187.
Gustafsson Reinius, Lotten: Förfärliga och begärliga föremål. Om tingens roll på
Stockholmsutställningen 1897 och etnografiska missionsutställningen 1907. Stockholm:
Etnografiska museet 2005.
Gustafsson Reinius, Lotten: Kongobussen kommer! Den etnografiska
vandringsutställningen som ett missionerande medium. Bussen är budskapet. Perspektiv
på mobilitet, materialitet och modernitet. Red. Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel,
Solveig Jülich. Stockholm: Kungliga biblioteket 2013, 29–53.
Gustafsson Reinius, Lotten: Materializing Modernity: Swedish Imaginations and Congolese
Objects at the Ethnographic and Missionary Exhibition in Stockholm 1907. Encountering
Foreign Worlds. Experiences at Home and Abroad. Proceedings from the 26th Nordic Congress
of Historians, Reykjavik 8–12 August 2007. Eds. Christina Folke Ax, Anne Folke Henningsen,
Niklas Thode Jensen, Leila Koivunen, Taina Syrjämaa. Reyjavik: Háskólaútgáfan 2007,
31–45.
Gustafsson Reinius, Lotten: Touring the Congo. Mobility and Materiality in Missionary
Media. History of Participatory Media. Politics and publics, 1750–2000. Eds. Anders Ekström,
Solveig Jülich, Frans Lundgren, Per Wisselgren. New York: Routledge 2011, 81–97.
Gutman-Hanhivaara, Laura: Matka huoneeni ympäri. Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia
polkuja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Espoo: Gallen-Kallelan museo 2011, 12–22.
Haila, Sirpa: Suomalaisuutta rakentamassa. Arkkitehti Sebastian Gripenberg
kulttuurifennomanian lipunkantajana. Helsinki: SKS 1998.
Halén, Harry & Tukkinen, Tauno: Elämän ja kuoleman kello. Sigurd Wettenhovi-Aspan elämä
ja teot. [Helsinki]: Otava 1984.
Hall, Stuart: Identiteetti. Suom. ja toim. Mikko Lehtonen, Juha Herkman. Tampere:
Vastapaino 1999.
Hallenberg, Helena: Ulkoeurooppalaisia aineistoja Suomessa. Lähde- ja
havaintomateriaaliopas. Helsinki: Valtion painatuskeskus 1988.
Haltsonen, Sulo: Karjalainen kansantutkija. Theodor Schvindtin elämä. Porvoo: WSOY 1947.
Harootunian, Harry: Foreword: The Exotics of Nowhere. In Victor Segalen: Essay on

lähteet 307

Exoticism. An Aesthetics of Diversity. Transl. and ed. Yaël Rachel Schlick. Durham, London:
Duke University Press 2002, vii–xx.
Harries, Patrick: Anthropology. Missions and Empire. Ed. Norman Etherington. Oxford:
Oxford University Press 2005, 238–260.
Heininen, Simo & Heikkilä, Markku: Suomen kirkkohistoria. Helsinki: Edita 1996.
Heinonen, Jouko & Lahti, Markku: Museologian perusteet. [Helsinki]: Suomen museoliitto
1988.
Helminen, Liisa: Johdanto. Aarteita Afrikasta ja keisarien Kiinasta. Helsinki: Suomen
Lähetysseura 2003, 6–11. (Helminen 2003a)
Helminen, Liisa: Martti Rautasen monet toimet. Aarteita Afrikasta ja keisarien Kiinasta.
Helsinki: Suomen Lähetysseura 2003, 48–50. (Helminen 2003b)
Helsingin kadunnimet. Helsinki: Helsingin kaupunki 1981.
Hermansen, Victor: C. J. Thomsen and the founding of the Ethnographical museum.
Ethnographical Studies. Published on the occasion of the centenary of the Ethnographical
department, National museum. København: Nationalmuseet 1941, 11–27.
Hirn, Sven: Kaiken kansan huvit. Tivolitoimintamme 1800-luvulla. Helsinki: SKS 1986.
Hirn, Sven: Sirkus kiertää suomea 1800–1914. Helsinki: SKS 1982.
Historical Dictionary of World’s Fairs and Expositions, 1851–1988. Ed. John E. Findling. New
York: Greenwood Press 1990.
Hjelm, Camilla: Modernismens förespråkare. Gösta Stenman och hans konstsalong.
[Helsingfors]: Statens konstmuseum 2009.
Hoffman, Kai: von Julin -suku. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2004, luettu 16.10.2014.
Honour, Hugh: Chinoiserie. The Vision of Cathay. London: John Murray 1961.
Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the Interpretation of Visual Culture. London:
Routledge 2000.
Hultin, Arvid: Borgå gymnasii historia. Enligt uppdrag av f. d. Borgå gymnasister. Förra delen:
1725–1840. Helsingfors: [Svenska litteratursällskapet i Finland] 1920.
Hultin, Arvid: Borgå gymnasii historia. Enligt uppdrag av f. d. Borgå gymnasister. Senare delen:
1840–1872. Helsingfors: [Svenska litteratursällskapet i Finland] 1923.
Huovio, Ilkka: Invitation from the future. Treatise on the roots of the School of Arts and Crafts
and its development into a university level school 1871–1973. Tampere: University of Tampere
1998.
Hutchison, Ragnhild: Exotiska varor som förandrat vardagen. Global historia från periferin.
Norden 1600–1800. Red. Leos Müller, Göran Rydén, Holger Weiss. Lund: Studentlitteratur
2010.
Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesluettelo. Turun Akatemian perustamisesta 2000-luvun
kynnykselle. Toim. Veli-Matti Autio. [Helsinki: Helsingin yliopisto] 2001. (HY:n opettaja- ja
virkamiesluettelo 2001.)
Hyrkkänen, Markku: Historian arvo ja viehätys. Tutkijan kirja. Toim. Kirsti Lempiäinen, Olli
Löytty, Merja Kinnunen. Tampere: Vastapaino 2008, 187–203.
Hyvönen, Heikki: Itäintialainen vaakunaposliini Suomessa. Suomen museo 1985, 85–112.
Hyvönen, Heikki: Kartanon kätköistä keramiikkaa 200 vuoden ajalta. Heinola: [Heinolan
Kaupunginmuseo] 1995.

308 lähteet

Hyvönen, Heikki: Kiinalaista posliinia Suomessa. [Helsinki]: Museovirasto 1986.
Härö, Mikko: Maan museotoiminnan kivijalka eli Museoviraston ja Suomen
Kansallismuseon historiaa. Suomen museohistoria. Toim. Susanna Pettersson, Pauliina
Kinanen. Helsinki: SKS 2010, 129–152.
Härö, Mikko: Suomen muinaismuistohallinto ja antikvaarinen tutkimus. Muinaistieteellinen
toimikunta 1884–1917. [Helsinki]: Museovirasto 1984.
Ilvas, Juha: Sammon puolustus. Akseli Gallen-Kallela. [Toim. Juha Ilvas]. [Helsinki: Ateneum]
1996, 68–81.
Immonen, Visa: ’The tedious & expensive journey’. Augustus Wollaston Franks’s travels
through Finland in 1874. – Journal of the History of Collections Vol. 18, No. 2, 2006, 249–
256.
Impey, Oliver: Chinoiserie. The Impact of Oriental Styles on Western Art and Decoration.
London: Oxford University Press 1977.
Jaatinen, Stig: Johan Evert Rosberg. Liv och gärning. – Terra 100:1, 1988, 13–31.
Jacknis, Ira: Franz Boas and Exhibits. On the Limitations of the Museums Method of
Anthropology. Objects and Others. Esseys on Museums and Material Culture. Ed. George W.
Stocking, Jr. Madison: The University of Wisconsin Press 1985, 75–111.
Jacobson, Dawn: Chinoiserie. London: Phaidon 1993.
Jarolf, Tore: Wentzel Hagelstam 1863–1932. Wenzel Hagelstam kustantajana 1891–1903.
Historiikki ja näyttelyluettelo. Toim. Siw Wassberg. [Helsinki]: Sällskapet bokvännerna i
Finland 2003, 9–66.
Javanainen, Kirsi: Erland Sihvonen Kiinan lähetystyön uranuurtajana 1902–1929.
Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Suomen ja Skandinavian
kirkkohistoria 1991.
Jenkins, Eugenia Zuroski: Introduction: Exoticism, Cosmopolitanism, and Fiction’s
Aesthetics of Diversity. – Eighteenth-Century Fiction, Vol. 25, No. 1, 2012, 1–7.
Jenkins, Eugenia Zuroski: A Taste for China. English Subjectivity and the Prehistory of
Orientalism. New York: Oxford University Press 2013.
Jordanova, Ludmilla. Sexual Visions: Images of Gender in Science and Medicine between the
Eighteenth and Twentieth Centuries. London: Harvester Wheatsheaf 1989.
Joutsivuo, Timo: Papeiksi ja virkamiehiksi. Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus
Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Toim. Jussi Hanska, Kirsi Vainio-Korhonen. Helsinki:
SKS 2010, 112–183.
Junkola, Aapo: Nuoruuteni säätiö. Kustaa Hiekka ja Hiekan taidemuseo. Toim. Liisa Rintala.
Tampere: Hiekan taidemuseo 2006, 77–80.
Juntunen, Riikka-Leena: Paikallisuuden jäljillä. Ratkaisumallina konfliktit. Kaikille kansoille.
Lähetystyö kulttuurien vuoropuheluna. Toim. Seija Jalagin, Olli Löytty, Markku Salakka.
Helsinki: SKS 2010, 236–256.
Kalha, Harri: Hameensauman kiemuroista modernismiin. Japanismi Suomen vuosisadan
vaihteen taiteessa. [Turku]: Turun taidemuseo 1994, 52–79.
Kansojen museo. Etnografisen museon perustamistyöryhmän mietintö. Komiteanmietintö
1992:1. [Helsinki]: Opetusministeriö 1992.
Karjalainen, Pauli Tapani: Kaupungin eri olomuotoja. – Niin & näin. Filosofinen aikakauslehti
1/1998, 33–35. http://netn.fi/sites/netn.fi/files/netn981-14.pdf. Luettu 24.9.2014.

lähteet 309

Karjalainen, Pauli Tapani: Maailman paikoista paikan maailmoihin – kokemisen geografiaa.
– Tiedepolitiikka 4/1997, 41–46.
Karp, Ivan: Culture and Representation. Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of
Museum Display. Eds. Ivan Karp, Steven D. Lavine. Washington, London: Smithsonian
Institution Press 1991, 11–24.
Karttunen, Klaus: Posliinia ja purjehtijoita. Matka-arkku. Suomalaisia tutkimusmatkailijoita.
Toim. Markku Löytönen. Helsinki: SKS 1990.
Karvonen-Kannas, Kerttu: Naisen muotokuva. Mary Gallen-Kallela 1868–1947. Naisen
elämää Espoossa. [Espoo]: Espoon kaupunginmuseo 1992, 9–69.
Kaukaa haettua. Kulttuurien museon kokoelmia. Päätoim. Eija-Maija Kotilainen. [Helsinki]:
Museovirasto 2006.
Kemiläinen, Aira: Suomalaiset, outo Pohjolan kansa. Rotuteoriat ja kansallinen identiteetti.
Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1993.
Kemiläinen, Aira: Finns in the Shadow of the ”Aryans”. Race Theories and Racism. Helsinki:
Finnish Historical Society 1998.
King, J. C. H.: North American Ethnography in the Collection of Sir Hans Sloane. The
Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe.
Eds. Oliver Impey, Arthur MacGregor. London: House of Stratus 2001, 319–325.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: Objects of Ethnography. Exhibiting Cultures. The Poetics and
Politics of Museums Display. Eds. Ivan Karp, Steven D. Lavine. Washington: Smithsonian
Institution Press 1991, 386–443.
Kivikoski, Ella: A. M. Tallgren. – Eurasia septentrionalis antiqua. Supplementary Volume. Ed.
Ella Kivikoski. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys 1954, 77–120. (1954a)
Kivikoski, Ella: The Bibliography of A. M. Tallgren. – Eurasia septentrionalis antiqua.
Supplementary Volume. Ed. Ella Kivikoski. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys
1954, 122–145. (1954b)
Klinge, Matti: Professoreita ja dosentteja. Teoksessa Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto
Leikola & John Strömberg: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808–1917. Helsinki: Otava
1989, 418–482. (1989a)
Klinge, Matti: Professoreita: 35 professoria Kuninkaallisen Turun, sittemmin Suomen
Keisarillisen Aleksanterin-, nyttemmin Helsingin yliopiston 35 vuosikymmeneltä. [Helsinki]:
Otava 1984.
Klinge, Matti: Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo: WSOY 1998.
Klinge, Matti: Konni Zilliacus. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.kansallisbiografia.
fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2007, luettu 16.10.2014.
Klinge, Matti: Perustaminen ja tarkoitus. Teoksessa Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto
Leikola & John Strömberg: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808–1917. Helsinki: Otava
1987, 13–107.
Klinge, Matti: Suomalainen ja eurooppalainen menneisyys. HIstoriankirjoitus ja historiakulttuuri
keisariaikana. Helsinki: SKS 2010.
Klinge, Matti: Suuriruhtinaskunnan aateilmasto. Suomen kulttuurihistoria. 2 Tunne ja tieto.
Toim. Rainer Knapas, Nils Erik Forsgård. Helsinki: Tammi 2002, 232–266.
Klinge, Matti: Yliopisto, valtiosäädyt ja kansakunta. Teoksessa Matti Klinge, Rainer Knapas,

310 lähteet

Anto Leikola & John Strömberg: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808–1917. Helsinki:
Otava 1989, 672–722. (1989b)
Knapas, Rainer: Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld i 1700-talets ryska Finland.
Stockholm: Atlantis 2003.
Knapas, Rainer: Monrepos. Ranskalaisen kulttuurin pohjoinen keidas. Helsinki: SKS 2008.
Knapas, Rainer: Uudisrakennukset ja yliopistomiljöö. Teoksessa Matti Klinge, Rainer
Knapas, Anto Leikola & John Strömberg: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808–1917.
Helsinki: Otava 1989, 724–765. (1989a)
Knapas, Rainer: Yliopiston rakennukset. Teoksessa Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto
Leikola & John Strömberg: Keisarillinen Aleksanterin yliopisto 1808–1917. Helsinki: Otava
1989, 216–290. (1989b)
Knapas, Rainer: Yliopiston rakennukset Turussa vuoteen 1809. Teoksessa Matti Klinge,
Rainer Knapas, Anto Leikola, John Strömberg: Helsingin yliopisto 1640–1990. 1. osa.
Kuninkaallinen Turun akatemia 1640–1808. Helsinki: Otava 1987, 250–290.
Koivunen, Leila: Afrikka ja Kiina Suomen kiertueella. Eksoottisia esineitä lähetysnäyttelyssä.
Samanaikaisuuksia. Kansainvälisiä näköaloja vuoden 1911 maailmaan. Toim. Leila Koivunen,
Taina Syrjämaa. Turku: Turun yliopisto 2010, 89–105. (2010a)
Koivunen, Leila: Exemplary Foreignness. Foreign Material Cultures in the Service of Finnish
Taste and Industry in the 1870s. Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Eds. Anne
Folke Henningsen, Leila Koivunen, Taina Syrjämaa. Histories 1. Turku: General History,
University of Turku 2009, 41–53. (2009a)
Koivunen, Leila: Koriste, kuriositeetti, todiste. Taiteilijan keräilyharrastus ja kotimuseot.
Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Espoo: GallenKallelan museo 2011, 96–107. (2011a)
Koivunen, Leila: Terweisiä Kiinasta ja Afrikasta. Suomen Lähetysseuran näyttelytoiminta
1870–1930-luvuilla. Helsinki: Suomen Lähetysseura 2011. (2011b)
Koivunen, Leila: Vieraan kulttuurin vaatteissa. Kiinalais-Afrikalainen lähetysnäyttely (1911–
1912) ja vaatetuksen vaihtuvat merkitykset. Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa.
Toim. Maija Mäkikalli, Riitta Laitinen. Helsinki: SKS 2010, 178–213. (Koivunen 2010b)
Koivunen, Leila: Visualizing Africa in Nineteenth-Century British Travel Accounts. New York:
Routledge 2009. (2009b)
Koivunen, Leila & Syrjämaa, Taina: Tekijöiden ja yleisöjen valta näyttelyissä. Antonio
Gramscin ja Michel de Certeaun teoriat epävirallisen vallan tutkimuksessa. Vallan teoriat
historiantutkimuksessa. Toim. Ilana Aalto, Laura Boxberg, Ulla Ijäs, Heli Paalumäki. Turku:
Turun historiallinen seura 2011, 40–60.
Kopisto, Sirkka: Suomen kansallismuseo. Kansallisromanttisen kauden rakennusmonumentti.
[Helsinki: Museovirasto] 1981.
Kopytoff, Igor: The Cultural Biography of Things. Commoditization as Process. The Social
Life of Things. Ed. A. Appadurai. Cambridge: Cambridge University Press 1986 64–94.
Kortelainen, Anna: Albert Edelfeltin fantasmagoria: nainen, ”Japani”, tavaratalo. Helsinki: SKS
2002.
Kortelainen, Anna: Japan and Eros – Axel Gallén’s Icons of Youth. Looking at Other Cultures.
Works of Art as Icons of Memory. Ed. Anja Kervanto Nevanlinna. Helsinki: Taidehistorian
seura 1999.

lähteet 311

Kortelainen, Anna: Tasteless ”Japoniaiseries”? The Concept of Kitsch in Two Collections of
Japonaiseries. – Scandinavian Journal of Design History 10, 2000.
Koski, Harri: Tuhat ja yksi Arabian kahvikuppia. Raisio: Krookilan Wanhat Kupit 2007.
Koskinen, Riitta: Kartanoita ja porvariskoteja. Sisustuksia ja tapakulttuuria 1800-luvun
Suomessa. Helsinki: WSOY 2006.
Koskinen, Riitta & Hagelstam, Katja: Säätyläiskoti Suomessa. Sisustuksia, historiaa ja
tapakulttuuria 1700-luvulta. Helsinki: WSOY 2003.
Kostet, Juhani: Onko suomalaisella museolla aatteellista perustaa? Suomen museohistoria.
Toim. Susanna Pettersson, Pauliina Kinanen. Helsinki: SKS 2010, 17–26. (2010a)
Kostet, Juhani: Suomalasten museoiden kokoelmat 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa.
Suomen museohistoria. Toim. Susanna Pettersson, Pauliina Kinanen. Helsinki: SKS 2010,
266–284. (2010b)
Kristeva, Julia. Strangers to Ourselves. Transl. Leon S. Roudiez. New York: Harvester
Wheatsheaf 1991.
Krogerus, Tellervo: Anna-Maria Tallgren. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2010, luettu 16.10.2014.
Krohn, Klaus, Tikkanen, Laura: Hyyryläisiä. SKS:n talon historia. Helsinki: SKS 2010. http://
www.finlit.fi/seura/talonhistoria/hyyrylaisia.html. Luettu 2.5.2014.
Kruskopf, Erik: Suomen taideteollisuus. Suomalaisen muotoilun vaiheita. Suom. Rauno
Ekholm. Porvoo: WSOY 1989.
Kuisma, Markku: Sodasta syntynyt. Itsenäisen Suomen synty Sarajevon laukauksista Tarton
rauhaan 1914–1920. Helsinki: WSOY 2010.
Kumela, Marjut: Arabian astiamuotoilun historiaa 1874–1948. Arabia. Keramiikka, taide,
teollisuus. [Päätoim. Marianne Aav]. [Helsinki]: Designmuseo 2009, 42–75.
Kumela, Marjut & Blåfield, Marja: Keräilijän aarteet. Arabian astiastoja. Helsinki: WSOY 2010.
Laasonen, Pentti: Bengt Jakob Ignatius. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2000, luettu 16.10.2014.
Lahtinen, Mikko: Snellmanin Suomi. Tampere: Vastapaino 2006.
Lamberg, Marko: Mapping Physical and Cultural Space in Pre-industrial Europe. Physical and
Cultural Space in Pre-industrial Europe. Methodological Approaches to Spatiality. Eds. Marko
Lamberg, Marko Hakanen, Janne Haikari. Lund: Nordic Academic Press 2011, 11–26.
Lambourne, Lionel: Japonisme. Cultural Crossings between Japan and the West. London:
Phaidon 2005.
Lamminen, Marjut: Suomen kansallismuseo kansan sivistäjänä. Suomen museohistoria.
Toim. Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen. Helsinki: SKS 2010, 110–112.
Lampinen, Hannele: Gallen-Kallelan keruutyö Afrikassa. Tarvaspää. Akseli Gallen-Kallelan
ateljeelinna. Toim. Tuija Wahlroos, Kerttu Karvonen-Kannas. Helsinki: SKS 2008. (2008a)
Lampinen, Hannele: Rukoilijapatsaat – Pariisin matkamuistot. Tarvaspää. Akseli GallenKallelan ateljeelinna. Toim. Tuija Wahlroos, Kerttu Karvonen-Kannas. Helsinki: SKS 2008.
(2008b)
Landgren, Lars: Helsingfors Dagblad. Suomen lehdistön historia 5. Päätoim. Päiviö Tommila,
toim. Ulla Ekman-Salokangas, Eeva-Liisa Aalto, Raimo Salokangas. [Jyväskylä]: [Gummerus]
1988, 121–123.

312 lähteet

Landgrén, Lars-Folke: Gabriel Rein. Suom. Oili Tapionlinna. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu.
http://www.kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2006, luettu 16.10.2014.
Larson, Frances: Anthropological landscaping. General Pitt Rivers, the Ashmolean, the
University Museum and the shaping of an Oxford discipline. – Journal of the History of
Collections Vol. 20, No. 1, 2008, 85–100.
Lehtinen, Ildikó: Siperia opettaa – kansoja tutkimassa, kokoelmia kartuttamassa. Tieteessä
tapahtuu 2002:6, 27–37.
Lehtonen, Juhani U. E.: U. T. Sirelius ja kansatiede. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys
1972.
Lehtonen, Juhani U. E.: Uuno Taavi Sirelius. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 1998, luettu 16.10.2014.
Lehtonen, Turo-Kimmo: Aineellinen yhteisö. Helsinki: Tutkijaliitto 2008.
Leikola, Anto: Eurooppalainen luonnontiede. Teoksessa Matti Klinge, Rainer Knapas,
Anto Leikola, John Strömberg: Helsingin yliopisto 1640–1990. 1. osa. Kuninkaallinen Turun
akatemia 1640–1808. Helsinki: Otava 1987, 679–703.
Lepola, Marcus: Alaska och bildning i Finland på 1800-talet. – SFV-kalendern 2012, 56–63.
Leppänen, Helena: Arabian astiakoristeiden taustaa. Arabia. Keramiikka, taide, teollisuus.
[Päätoim. Marianne Aav]. [Helsinki]: Designmuseo 2009, 78–126.
Livingstone, David N.: Putting Science in Its Place. Geographies of Scientific Knowledge.
Chicago: University of Chicago Press 2003.
Livingstone, David N.: Scientific Inquiry and the Missionary Enterprise. Participating
in the Knowledge Society. Researchers Beyond the University Walls. Ed. Ruth Finnegan.
Basingstoke: Palgrave Macmillan 2005, 50–64.
Longair, Sarah & McAleer, John: Curating Empire: Museums and the British Imperial
Experience. Curating Empire. Museums and the British Imperial Experience. Eds. Sarah
Longair, John McAleer. Manchester: Manchester University Press 2012, 1–16.
Luther, Georg: Karl Ferdinand Ignatius. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2000, luettu 16.10.2014.
Löytty, Olli: Kun Ambomaa tuli Suomeen. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen
synty. Päätoim. Kai Häggman. Helsinki: Weilin + Göös 2007, 263–277.
Mabuchi, Akiko: The Influence of katagami on French Art and Decorative Arts. Katagami
Style. Tokyo: Mitsubishi Ichigokan Museum 2012, 34–39.
MacGregor, Arthur: Curiosity and Enlightenment. Collectors and Collections from the Sixteenth
to the Nineteenth Century. New Haven, London: Yale University Press 2007.
MacKenzie, John M.: The Empire of Nature. Hunting, Conservation and British Imperialism.
Manchester: Manchester University Press 1988.
MacKenzie, John M.: Museums and Empire. Natural History, Human Cultures and Colonial
Identities. Manchester: Manchester University Press 2009.
Marjomaa, Risto: Arvid Adolf Etholén. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 16.10.2014.
Mason, Peter. Deconstructing America: Representations of the Other. London, New York:
Routledge 1990.
Mason, Peter: Infelicities. Representations of the Exotic. Baltimore, London: The John
Hopkins University Press 1998.

lähteet 313

Maunula, Leena: A hundred years of Arabia dishes. Survey of utility ware models from Arabia
since 1874. – Ceramics and Glass. Arabia’s Centenary Issue 1973, 4–20.
Meijers, Debora, Bergvelt, Ellinoor, Tibbe, Lieske & van Wezel, Elsa: National Museums and
National Identity, Seen from an International and Comparative Perspective, c. 1760–1918.
Huizinga Instituut 2012. http://www.huizingainstituut.nl/beheer/wp-content/uploads/
National-Museums-and-National-Identity.pdf. Luettu 10.10.2014.
Mélart, Rolf: Valkopurjeiden aikaan. Suom. ja toim. Helge Heikkinen. Helsinki: SKS 2006.
Mieves, Christian: Traces and Erosion: A Case Study of the Beach in Contemporary Art
Making. – Journal of Visual Art Practice Vol. 9, No. 3, 2010, 273–290.
Milam, Jennifer: Toying with China: Cosmopolitanism and Chinoiserie in Russian Garden
Design and Building Projects under Catherine the Great. – Eighteenth-Century Fiction Vol.
25, No. 1, 2012, 115–138.
Murtorinne, Eino: Suomen kirkon historia. 4: Sortovuosista nykypäiviin 1900–1990. Porvoo:
WSOY 1995.
Museopalatsi. Tennispalatsin peruskorjaus valtion etnografisen museon ja kaupungin taidemuseon
tiloiksi. Perustamissuunnitelma 30.6.1994. Helsinki: Helsingin kaupungin rakennusvirasto
1994.
Mustakallio, Hannes: Joos Mustakallio. Lehtori ja lähetysjohtaja. [Helsinki: omakustanne] 1965.
Myers, Fred: ’Primitivism’, Anthropology and the Category of ’Primitive Art’. Handbook of
Material Culture. Eds. Chris Tilley, Susanne Kuechler, Michael Rowlands, Webb Keane,
Patricia Spyer. London: Sage 2006, 267–284.
Myers, Fred R.: Introduction: The Empire of Things. The Empire of Things. Regimes of Value
and Material Culture. Ed. Fred R. Myers. Santa Fe: School of American Research Press 2001,
3–61.
Mylly, Juhani: Kansallinen projekti. Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa.
Turku: Kirja-Aurora 2002.
Mäkikalli, Maija: Johdanto. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Esine ja aika. Materiaalisen
kulttuurin historiaa. Toim. Maija Mäkikalli ja Riitta Laitinen. Helsinki: SKS 2010, 9–33.
Nederveen Pieterse, Jan: White on Black. Images of Africa and Blacks in Western Popular
Culture. New Haven: Yale University Press 1992.
Neverov, Oleg: ’His Majesty’s Cabinet’ and Peter I’s Kunstkammer. The Origins of Museums.
The Cabinet of Curiosities in sixteenth- and seventeenth-century Europe. Eds. Oliver Impey,
Arthur MacGregor. London: House of Stratus 2001, 71–79.
Nielssen, Hilde: From Norway to the Ends of the World: Missionary Contributions to
Norwegian Images of ”Self” and ”Other”. Encountering Foreign Worlds. Experiences at Home
and Abroad. Proceedings from the 26th Nordic Congress of Historians, Reykjavik 8–12 August
2007. Eds. Christina Folke Ax, Anne Folke Henningsen, Niklas Thode Jensen, Leila Koivunen,
Taina Syrjämaa. Reyjavik: Háskólaútgáfan 2007, 47–67.
Nieminen, Sisko: Hiekan taidemuseo 1931–2006. Kustaa Hiekka ja Hiekan taidemuseo. Toim.
Liisa Rintala. Tampere: Hiekan taidemuseo 2006, 55–76.
Niiranen, Timo: Axel Olai Heikel. Suomalais-ugrilaisen kansatieteen ja arkeologian tutkija.
Kuopio: Kustannuskiila 1987.
Nikander, Hagar: Ett skolmuseum. – OSMA 1962–63. Suomen Museoliiton vuosikirja. Helsinki:
Suomen museoliitto 1964.

314 lähteet

Nikula, Riitta: Helsingin yliopiston veistokuvakokoelman historiaa ja taustaa. Helsingin
yliopiston taidehistorian laitoksen julkaisuja I. Päätoim. Lars Pettersson. Helsinki: Helsingin
yliopisto 1974, 65–114.
Nordman, Carl Axel: Archaeology in Finland before 1920. Transl. Kingsley Hart. Helsinki:
Societas scientiarum Fennica 1968.
Nyberg, Folke: Borgå gymnasium. Från Viborg till Borgå – 350 år skolhistoria 1641–1991. Borgå:
[Borgå stad] 1991.
Objects and Others. Esseys on Museums and Material Culture. Ed. George W. Stocking, Jr.
Madison: The University of Wisconsin Press 1985.
Occidentalism. Images of the West. Ed. James G. Carrier. Oxford: Clarendon Press 1996.
Okkonen, Onni: A. Gallen-Kallelan elämä ja taide. Porvoo, Helsinki: WSOY 1949.
Olin, K.-G.: Alaska. Del 1. Ryska tiden. Den okända historien på jordklotets baksida. Jakobstad:
Olimex 2009.
Olkkonen-Korvenmaa, Eva: Taiteilija tiedemiehenä. Tropiikin valo. Akseli Gallen-Kallelan
Afrikka 1909–10. [Espoo]: Gallen-Kallelan museo 1987.
Ollikainen, Annukka: Suomen kansallismuseon japanilaiset kokoelmat. Kokoelmien
esittely ja ehdotus uudeksi luokittelujärjestelmäksi. Julkaisematon pro gradu -tutkielma.
Helsingin yliopisto, Itä-Aasian tutkimus 1994.
Olsen Theiding, Kara: Anxieties of Inﬂuence: British Responses to Art Nouveau, 1900–04.
– Journal of Design History Vol. 19, No. 3, 2006, 215–231.
Pagani, Catherine: Chinese material culture and British perceptions of China in the midnineteenth century. Colonialism and the Object. Empire, Material Culture and the Museum.
Eds. Tim Barringer, Tom Flynn. London and New York: Routledge 1998, 28–40.
Pakkanen, Veikko: Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston kemian laboratorio- ja museorakennus
Helsingissä. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, taidehistoria 1981.
Paloposki, Hanna-Leena: Suomen Taideyhdistyksen kokoelman alkuvaiheet – kilpailua
arpajaisten kanssa. Ateneum: Valtion taidemuseon museojulkaisu 1993. Helsinki: Valtion
taidemuseo 1993, 3–23.
Pearce, Susan M.: On Collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradition.
London, New York: Routledge 1995.
Peltola, Matti: Martti Rautanen. Mies ja kaksi isänmaata. Helsinki: Suomen Lähetysseura
1994.
Peltola, Matti: Suomen Lähetysseuran Afrikan työn historia. Helsinki: Suomen Lähetysseura
1958.
Penny, H. Glenn: Objects of Culture. Ethnology and Ethnographic Museums in Imperial
Germany. Chapel Hill, London: The University of North Carolina Press 2002.
Petch, Alison: Chance and certitude. Pitt Rivers and his first collection. – Journal of the
History of Collections Vol. 18, No. 2, 2006, 257–266.
Petch, Alison: ’Man as he was and man as he is’. General Pitt Rivers’s collections. – Journal
of the History of Collections Vol. 10, No. 1, 1998, 75–85.
Pettersson, Susanna: Lumoutuneet. Tarinoita taiteen keräilystä 1800-luvun Suomessa.
Helsinki: WSOY 2004.
Pettersson, Susanna: Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin. Fredrik Cygneus, Carl Gustaf
Estlander ja taidekokoelman roolit. Helsinki: SKS 2008.

lähteet 315

Pettersson, Susanna: National Museums in Finland. Building National Museums in Europe
1750–2010. Conference proceedings from EuNaMus; European National Museums:
Identity Politics; the Uses of the Past and the European Citizen; Bologna 28–30 April 2011.
Eds. Peter Aronsson, Gabriella Elgenius. EuNaMus Report No 1. Published by Linköping
University. http://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=064%3Barticle=013
Luettu 21.10.2014.
Pikkanen, Ilona: Johan Gabriel Linsén. Teoksessa Irma Sulkunen: Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura 1831–1892. Helsinki: SKS 2004, 44.
Pollard, Mayra Clare: Master Potter of Meiji Japan. Makuzu Kôzan (1842–1916) and his
workshop. Oxford: Oxford University Press 2002.
Pollock, Griselda: Avant-Garde Gambits 1888–1893. Gender and the Colour of Art History.
New York: Thames and Hudson 1993.
Pratt, Mary Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London: Routledge
1992.
Price, Sally: Paris primitive. Jacques Chirac’s museum on the Quai Branly. Chicago: University
of Chicago Press 2007.
Price, Sally: Primitive Art in Civilized Places. Chicago, London: The University of Chicago
Press 1989.
Primitivism and Twentieth-Century Art. A Documentary History. Eds. Jack Flam, Miriam
Deutch. Berkeley: University of California Press 2003.
Pusa, Erja: Akseli Gallen-Kallelan taiteen Afrikka-kausi 1909–1910. Julkaisematon pro gradu
-tutkielma. Helsingin yliopisto, Taidehistoria 1988.
Pöykkö, Kalevi: Das Hauptgebäude der Kaiserlichen Alexander-Universität von Finnland:
eine Untersuchung der Entwurfsstadien und Baugeschichte des Gebäudes von Carl Ludwig
Engel mit Klärung des Stil- und Ideengeschichtlichen Hintergrunds und Erläuterung der
Kompositionsmittel. Helsinki: Suomen muinaismuistoyhdistys 1972.
Qureshi, Sadiah: Peoples on Parade. Exhibitions, Empire, and Anthropology in NineteenthCentury Britain. Chicago, London: The University of Chicago Press 2011.
Rajalin, Marita: Vänner, elever, apostlar. At rätt Tracktera Historia Naturalis. Om Carl von
Linné och några linneaner i Finland. Red. Marita Rajalin, Tommy Lehtinen, Catherine af
Hällström. Åbo: Åbo Akademi 2007, 23–50.
Ranki, Kristina: Isänmaa ja Ranska. Suomalainen frankofilia 1880–1914. Helsinki: Suomen
tiedeseura 2007.
Rantala, Heli: Sivistyksestä sivilisaatioon. Kulttuurikäsitys J. V. Snellmanin historiallisessa
ajattelussa. Turku: Turun yliopisto 2013.
Rausmaa, Pirkko-Liisa: Henrik August Reinholm. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://
www.kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, päivitetty 2006, luettu 16.10.2014.
Reitala, Aimo, Emil Nervander. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2006, luettu 16.10.2014.
Reitala, Aimo, Akseli Gallen-Kallela. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 1997, päivitetty 2011, luettu 16.10.2014.
Remes, Viljo: Siemen kasvaa puuksi 1859–1895. Sata vuotta suomalaista lähetystyötä I:2.
[Helsinki: Suomen Lähetysseura] 1993.

316 lähteet

Rikkinen, Kalevi: Ragnar Hult. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.kansallisbiografia.
fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 16.10.2014.
Rikkinen, Kalevi: Suomen Maantieteellinen Seura 100 vuotta. – Terra 100:1, 1988, 1–3.
Rintala, Liisa: Kustaa Hiekan matkoista. Kustaa Hiekka ja Hiekan taidemuseo. Toim. Liisa
Rintala. Tampere: Hiekan taidemuseo 2006, 81–100.
Robertson, Bruce: The South Kensington Museum in Context. An Alternative History.
– Museum and Society Vol. 2, No. 1, 2004, 1–14.
Rommi, Pirkko: Ernst Gustaf Palmén. Suomalaisia historiantutkijoita. Toim. Pentti Papunen.
Helsinki: WSOY 1965, 23–46.
Root, Deborah: Cannibal Culture. Art, Appropriation and the Commodification of Difference.
Boulder: Westview Press 1996.
Rousseau, G. S. & Porter, Roy: Introduction. Exoticism in the Enlightenment. Eds. G. S.
Rousseau, Roy Porter. Manchester: Manchester University Press 1990, 1–22. (1990a)
Rousseau, G. S. & Porter, Roy: Preface. Exoticism in the Enlightenment. Eds. G. S. Rousseau,
Roy Porter. Manchester: Manchester University Press 1990, vi–x. (1990b)
Ruoff, Eeva: Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Helsinki: Otava 2001.
Ryan, James R.: Picturing Empire. Photography and the Visualization of the British Empire.
Chicago: The University of Chicago Press 1997.
Räsänen, Liisa: Veistokoulusta taideteolliseksi korkeakouluksi. Ateneum 100. [Helsinki:
Suomen taideakatemia] 1987, 1–8.
Rönkkö, Marja-Liisa: Suomalainen taidemuseo. Louvren ja Louisianan perilliset. [Helsinki]:
[Valtion taidemuseo] 1999.
Saarenheimo, Eero: Eliel Aspelin-Haapkylä. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 18.2.2015.
Saarilahti, Toivo: Lähetystyön läpimurto. Suomen Lähetysseuran toiminta kotimaassa 1895–
1913. Sata vuotta suomalaista lähetystyötä I:3. [Helsinki]: Suomen Lähetysseura 1989.
Saarilahti, Toivo: Suomen Lähetysseuran työ Kiinassa vuosina 1901–1926. Helsinki: Suomen
Lähetysseura 1960.
Said, Edward W. Orientalism. First published 1978. London, New York: Penguin Books 1995.
Salminen, Timo: Aatteen tiede. Suomalais-Ugrilainen Seura 1883–2008. Helsinki: SKS 2008.
Salminen, Timo: Johan Reinhold Aspelin. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 16.10.2014.
Salminen, Timo: Matthias Alexander Castrén. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2002, luettu 16.10.2014.
Salminen, Timo: Suomalaisuuden asialla. Muinaistieteen yliopisto-opetuksen syntyvaiheet n.
1877–1923. Helsinki: University of Helsinki 1993.
Salminen, Timo: Suomen tieteelliset voittomaat. Venäjä ja Siperia suomalaisessa arkeologiassa
1870–1935. Helsinki: Suomen Muinaismuistoyhdistys 2003.
Salomaa, Ilona: Valkoinen intiaani. Tutkimusmatkailija Rafael Karstenin elämä. Helsinki: SKS
2011.
Sandell, Richard: Museums, Prejudice and the Framing of Difference. London, New York:
Routledge 2007.
Sarje, Kimmo: Gustaf Strengell. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2007, luettu 16.10.2014.

lähteet 317

Sarvas, Pekka: Antellin valtuuskunnan muistolle. – Kotiseutu 1978, 28–37.
Satumaa ja sen asukkaat. Gunnar Landtman Papua-Uudessa-Guineassa 1910–1912.
Kulttuurien museon näyttelyjulkaisu 1. [Helsinki]: Museovirasto 2001.
Schepelern, H. D.: Natural Philosophers and Princely Collectors: Wor, Paludanus, and the
Gottorp and Copenhagen Collections. The Origins of Museums. The Cabinet of Curiosities in
sixteenth- and seventeenth-century Europe. Eds. Oliver Impey, Arthur MacGregor. London:
House of Stratus 2001, 167–176.
Schildkrout, Enid & Keim, Curtis A.: Objects and Agendas: Re-collecting the Congo. The
Scramble for Art in Central Africa. Eds. Enid Schildkrout, Curtis A. Keim. Cambridge:
Cambridge University Press 1998, 1–36.
Schybergson, C. M.: Antecningar om svenska klassiska lyceets i Åbo bibliotek. Särtryck ur
Nordisk Tidskrift för Bok- och Biliotekväsen XXVI, 1939.
Schlereth, Thomas J.: Material Culture and Cultural Research. Material Culture. A Research
Guide. Ed. Thomas J. Schlereth. Lawrence: University Press of Kansas 1985, 1–34.
Schlick, Yaël Rachel: Introduction. In Victor Segalen: Essay on Exoticism. An Aesthetics of
Diversity. Transl. and ed. Yaël Rachel Schlick. Durham & London: Duke University Press
2002, 1–10.
The Scramble for Art in Central Africa. Eds. Enid Schildkrout, Curtis A. Keim. Cambridge:
Cambridge University Press 1998.
Secord, James A.: Knowledge in Transit. – Isis Vol. 95, No. 4, Dec. 2004, 654–672.
Selkokari, Hanne: Kalleuksia isänmaalle. Eliel Aspelin-Haapkylä taiteen keräilijänä ja
taidehistorioitsijana. Helsinki: [Suomen muinaismuistoyhdistys] 2008.
Selkokari, Hanne: Taidehistorian veistokuvakokoelma. [s.a.] Helsingin yliopisto, taidehistoria.
http://www.helsinki.fi/taidehistoria/tietoa/kokoelmat/Kipsit/Veistokuva/VeistoFi.htm.
Luettu 10.10.2014.
Sheehan, James J.: Museums and the German Art World. From the End of the Old Regime to
the Rise of Modernism. Oxford: Oxford University Press 2000.
Sherman, Daniel J.: Introduction. Museums and Difference. Ed. Daniel J. Sherman.
Bloomington: Indiana University Press 2008, 1–21.
Shimizu, Christine: L’appréciation de l’art japonais. L’art nouveau. Le maison Bing. Eds.
Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker, Évelyne Possémé. Bruxelles: Musée royaux des BeauxArts de Belgique 2006, 33–49.
Signe Brander Suomen kartanoissa. Helsinki: SKS ja Museovirasto 2008.
Sihvo, Pirkko: Palava mieli. Kansatieteellinen arkeologi Theodor Schvindt. [Saarijärvi:
Gummerus] 2001.
Siltavuori, Eeva: Suomen Taideteollisuusyhdistys: 100-vuotisnäyttely 1875–1976: Ateneumin
Taidemuseo 31.10.–7.12.1975. [Helsinki]: Suomen taideteollisuusyhdistys 1975.
Sirk, Leila G.: Vienna 1873. Weltausstellung 1873 Wien. Historical Dictionary of World’s Fairs
and Expositions, 1851–1988. Ed. John E. Findling. New York: Greenwood Press 1990, 48–54.
Smeds, Kerstin: Helsingfors-Paris. Finlands utveckling till nation på världsutställningarna
1851–1900. [Helsingfors]: Svenska litteratursällskapet i Finland 1996.
Smeds, Kerstin: Teollisuutta Suomeen! Ateneum maskerad. Taideteollisuuden muotoja
ja murroksia. Taideteollinen korkeakoulu 130 vuotta. Toim. Yrjö Sotamaa. Helsinki:
Taideteollinen korkeakoulu 1999, 53–88.

318 lähteet

Steele, Valerie & John S. Major: China Chic. East Meets West. New Haven, London: Yale
University Press 1999.
Steen, Charlie R.: Kansallismuseon Mesa Verde -kokoelma. Osma 1962–63. Suomen
Museoliiton vuosikirja. Helsinki: [Suomen Museoliitto 1963].
Steiner, Christopher B.: African Art in Transit. Cambridge: Cambridge University Press
1994.
Suhonen, Pekka: Ei vain muodon vuoksi. Suomen taideteollisuusyhdistys 125. Helsinki: Otava
2000.
Sulkunen, Irma: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Helsinki: SKS 2004.
Suomen museohistoria. Toim. Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen. Helsinki: SKS 2010.
Supinen, Marja: A. B. Iris. Suuri yritys. [Helsinki:] Taide 1993.
Supinen, Marja: Antellin kokoelmien japanilaiset puupiirrokset. Kunisada. Puupiirtäjä
Kabuki-teatterissa. Antellin kokoelmien japanilaiset puupiirrokset. [Helsinki:] Suomen
taideakatemia 1985, 17.
Supinen, Marja: Finch och Iris-Fabriken (1897–1902). Det lockande Nordern. A. W. Finch
1854–1930. [Helsinki]: Valtion taidemuseo 1991, 53–54.
Supinen, Marja: Japanilaiset puupiirrokset vuosisadan vaihteen Suomessa. Japanismi
Suomen vuosisadan vaihteen taiteessa. [Turku]: Turun taidemuseo 1994, 81–89.
Supinen, Marja: Julien Leclercq – Vincent van Goghin varhainen puolustaja.
Taidehistoriallisia tutkimuksia 11. Helsinki: Taidehistorian seura 1988, 67–108.
Svensson, Irene: Enträget arbete och långdragen strid. Etnografiska museet skapas. Med
världen i kappsäcken. Samlingarnas väg till Etnografiska museet. Red. Wilhelm Östbert.
[Stockholm]: Etnografiska museet 2002, 64–80.
Syrjämaa, Taina: Edistyksen luvattu maailma. Edistysusko maailmannäyttelyissä 1851–1915.
Helsinki: SKS 2007.
Syrjämaa, Taina: Merging Peripheries and Centres: The Transnational Interconnectedness
of the Helsinki National Exhibition of 1876. Cultures of International Exhibitions 1840–
1940. Ed. Marta Filipova. Ashgate forthcoming [2015].
Syrjämaa, Taina: Näyttelypaviljonki uudenlaisena kansainvälisenä toiminnan ja tulkinnan
tilana Kaivopuistossa 1876. – Historiallinen Aikakauskirja 2010, no. 1, 29–46.
Syrjämaa, Taina & Koivunen, Leila: Johdanto: samanaikaisuuksia. Samanaikaisuuksia.
Kansainvälisiä näköaloja vuoden 1911 maailmaan. Toim. Leila Koivunen, Taina Syrjämaa.
Histories 2. Turku: Turun yliopisto 2010, 8–15.
Söderpalm, Kristina: Auktionen på den första lasten från Kina år 1733. Ostindiska
Compagniet. Affärer och föremål. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 2000, 88–105.
(2000a)
Söderpalm, Kristina: Beställningsporslin från Kina. Ostindiska Compagniet. Affärer och
föremål. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum 2000, 168–183. (2000b)
Talvio, Tuukka: H. F. Antell ja Antellin valtuuskunta. Helsinki: Museovirasto 1993.
Targovnick, Marianna: Gone Primitive. Savage Intellects, Modern Lives. Chicago, London:
The University of Chicago Press 1990.
Tarkiainen, Kari: Henrik Gabriel Porthan. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2012, luettu 16.10.2014.
Terhivuo, Juhani: Luonnontieteellisen museoalan syntyvaiheet ja kehitys erillisistä

lähteet 319

kokoelmista museotoimen sektoriksi. Suomen museohistoria. Toim. Susanna Pettersson,
Pauliina Kinanen. Helsinki: SKS 2010, 193–212.
Tilley, Helen: Africa as a Living Laboratory. Empire, Development, and the Problem of Scientific
Knowledge, 1870–1950. Chicago: University of Chicago Press 2011.
Thomas, Nicholas: Entangled Objects. Exchange, Material Culture, and Colonialism in the
Pacific. Cambridge, London: Harvard University Press 1991.
Todorov, Tzvetan: On Human Diversity. Nationalism, Racism, and Exoticism in French
Thought. Originally published as Nous et les autres. La Réflexion française sur la diversité
humaine 1989. Transl. Catherine Porter. Cambridge MA: Harvard University Press 1993.
Todorov, Tzvetan: The Conquest of America. The Question of the Other. Transl. Richard
Howard. Norman: University of Oklahoma Press 1984.
Tommila, Päiviö: Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia. Helsinki: WSOY 1989.
Tunturi, Janne & Syrjämaa, Taina: Johdanto. Eletty ja muistettu tila. Toim. Taina Syrjämaa,
Janne Tunturi. Helsinki: SKS 2002, 7–29.
Tuovinen, Anna: Japanisoiva luontolyyrikko Pekka Halonen. Pekka Halonen 1865–1933. 130
vuotta taiteilijan syntymästä. Juhlanäyttely. [Toim. Olli Vilén, Harri Silander.] [Lapinlahti]:
Lapinlahden taidemuseo 1995, 14–29.
Twells, Alison: The Civilising Mission and the English Middle Class, 1792–1850. The ’Heathen’
at Home and Overseas. New York: Palgrave Macmillan 2009.
Törmä, Minna: Kustaa Hiekan kiinalaiset matkamuistot ja muita kiinalaisen taiteen
keräilijöitä Suomessa. Kustaa Hiekka ja Hiekan taidemuseo. Toim. Liisa Rintala. Tampere:
Hiekan taidemuseo 2006, 101–112.
Unpacking Culture. Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds. Eds. Ruth B.
Phillips, Christopher B. Steiner. Berkeley: University of California Press 1999.
Vallisaari, Eero: Johan Axel Palmén. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2006, luettu 16.10.2014.
Vansina, Jan: The Roots of African Cultures. In Philip Curtin et al.: African history: From
Earliest Times to Independence. London: Longman 1995, 1–28.
Varjola, Pirjo: Suomen kansallismuseon yleisetnografinen kokoelma. – Suomen museo 1981,
51–86.
Varjola, Pirjo: The Etholén Collection. The Ethnographic Alaskan Collection of Adolf Etholén
and his Contemporeries in the National Museum of Finland. Helsinki: National Board of
Antiquities 1990. (1990a)
Varjola, Pirjo: Gustaf Nordenskiöld. Mesa Verde 1891. Helsinki: Museovirasto 1992.
Varjola, Pirjo: Henrik Johan Holmberg. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 16.10.2014.
Varjola, Pirjo: Marsalkka Mannerheimin Keski-Aasian kokoelma Kulttuurien museossa. C.
G. Mannerheimin Keski-Aasian matka 1906–1908. Helsinki: Museovirasto 1999, 63–76.
Varjola, Pirjo: Keskustelua suomalais-ugrilaisen kansatieteen kehityslinjoista. – Suomen
antropologi 1983, no. 3, 46–47.
Varjola, Pirjo: Suomalaisia entisessä Venäjän Amerikassa. Matka-arkku. Suomalaisia
tutkimusmatkailijoita. Toim. Markku Löytönen. Helsinki: SKS 1990, 310–347. (1990b)
Vento, Urpo: Johan Gabriel Linsén. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 16.10.2014.

320 lähteet

Vuorinen, Pirjo: Etnografisia kokoelmia, tieteellisiä tutkimusvälineitä ja nykypäivän
tallennusta. Jyväskylän yliopiston museon sata vuotta. Opiksi ja huviksi. Jyväskylän
yliopiston museo 100 vuotta. Toim. Marja-Liisa Hyvönen, Pirjo Vuorinen. Jyväskylä:
Jyväskylän yliopiston museo 2000, 22–75.
Väisänen, Maija: Ernst Gustaf Palmén. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, luettu 10.10.2014. (2001a)
Väisänen, Maija: Otto Donner. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 2001, päivitetty 2008, luettu 11.10.2014.
(2001b)
Väisänen, Maija: Wilhelm Lagus. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi. Helsinki: SKS. Julkaistu 1998, luettu 15.10.2014.
Wagner, Ulla: Didrik Bildt och Japanska utställningen 1911. Med världen i kappsäcken.
Samlingarnas väg till Etnografiska museet. Red. Wilhelm Östbert. [Stockholm]: Etnografiska
museet 2002, 296–301.
Watanabe, Toshio: High Victorian Japonisme. Bern: Peter Lang 1991.
Waenerberg, Annika: Parviaisen matkassa. Oscar Parviainen 1880–1938. [Joensuu]: Joensuun
taidemuseo 1996.
Weber, Cornelia: University Collections. EGO. European History Online. Published
19.12.2012. http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/knowledge-spaces/cornelia-weberuniversity-collections. Luettu 30.9.2014.
Weisberg, Gabriel P.: L’Europe et l’Amérique. Un mariage vivement souhaité. L’art nouveau.
Le maison Bing. Eds. Gabriel P. Weisberg, Edwin Becker, Évelyne Possémé. Bruxelles:
Musée royaux des Beaux-Arts de Belgique 2006, 73–97. (2006a)
Weisberg, Gabriel P.: La création du japonisme. L’art nouveau. Le maison Bing. Eds. Gabriel
P. Weisberg, Edwin Becker, Évelyne Possémé. Bruxelles: Musée royaux des Beaux-Arts de
Belgique 2006, 51–71. (2006b)
Wenzel Hagelstam kustantajana 1891–1903. Historiikki ja näyttelyluettelo. Toim. Siw
Wassberg. [Helsinki]: Sällskapet bokvännerna i Finland 2003.
Westman, Knut B., Lehtonen, Ensio, Lundahl, J. E., Birkeli, Emil & Madsen, Harald P.:
Pohjoismaiden lähetyshistoria. Helsinki: Kuva ja sana 1948.
Wichmann, Siegfried: Japonisme. The Japanese Influence on Western Art since 1858. London:
Thames and Hudson 1981.
Williams, Elizabeth E.: Art and Artifact at the Trocadero. Ars Americana and the Primitivist
Revolution. Objects and Others. Esseys on Museums and Material Culture. Ed. George W.
Stocking, Jr. Madison: The University of Wisconsin Press 1985, 146–166.
Wingfield, Chris: The Moving Objects of the London Missionary Society. An Experiment in
Symmetrical Anthropology. Unpublished PhD thesis. University of Birmingham Research
Archive, e-theses repository 2012.
Winterhalter, Kati & Bonsdorff, Mikko: Turun Akatemiatalo: rakennushistoriaselvitys 2009.
Espoo: Arkkitehtitoimisto Okulus 2009.
[Woirhaye, Helena]: Kertaustyylejä ja eksotiikkaa. Taideteollisuusmuseon kokoelmat
1870-luvulla. Toim. Marianne Aav. [Helsinki: Taideteollisuusmuseo] 1984.
Woirhaye, Helena: Suomen Taideteollisuusyhdistyksen museon varhaisvaiheet 1875–1888.
Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Taidehistoria 1982.

lähteet 321

Wood, Alan: Russia’s Frozen Frontier. A History of Siberia and the Russian Far East 1581–1991.
London: Bloomsbury 2011.
Wrede, Johan: Carl Gustaf Estlander. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. http://www.
kansallisbiografia.fi/. Helsinki: SKS. Julkaistu 2003, luettu 15.10.2014.
Wäre, Ritva: Kansallinen, kansojen välinen ja kansainvälinen taide. Suomen kulttuurihistoria.
3, Oma maa ja maailma Toim. Anja Kervanto Nevanlinna, Laura Kolbe. Helsinki: Tammi
2003, 372–394.
Yanni, Carla: Nature’s Museums. Victorian Science and the Architecture of Display. New York:
Princeton Architectural Press 2006.
Zipsane, Henrik: National museums in Denmark. Building National Museums in Europe
1750-2010. Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums:
Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen, Bologna 28-30 April 2011.
Eds. Peter Aronsson & Gabriella Elgenius. EuNaMus Report No 1. Published by Linköping
University. http://www.ep.liu.se/ecp_home/index.en.aspx?issue=064. Luettu 24.10.2014.
Zoos humains de la vénus hottentote aux reality shows. Dir. Nicolas Bancel, Pascal Blanchard,
Gilles Boetsch, Eric Deroo, Sandrine Lemaire. Paris: Editions de découverte 2002.

muut aineistot
Afro-Suomen historia. Ensimmäinen osa: Eksoottiset vierailijat. 49 min. Tarinatalo 2009.
Esitetty Yle Teemalla 22.1.2010.

322 lähteet

Henkilöhakemisto

hakemisto sisältää tekstissä mainitut aikalaiset.
Ahrenberg, Jac .… 198
Ailio, Julius .… 154, 158
Antell, Herman Frithiolft .… 93, 139–140,
155, 160, 188
Arppe, Adolf Edvard .… 64
Aspelin, Eliel, ks. Eliel Aspelin-Haapkylä
Aspelin, Johan Reinhold .… 75–76, 83,
109–124, 127–128, 147, 150, 266n
Aspelin-Haapkylä, Eliel .… 117, 120, 122,
127–131, 140, 143, 192, 194–195, 224, 229,
268n, 270n, 283n
Bastian, Adolf … 288n
Bing, Siegfried … 199, 201, 203
Björck, Oscar … 205
Bladh, Petter Johan … 47, 250n
Blumenbach, Johann Friedrich … 112
Borenius, Alexander Ferdinand … 253n
Cajander, Paavo … 135
Castrén, M. A. … 50, 110, 150
Clay, Rosa Emilia … 138, 272n
Cygnaeus, Uno … 248n, 254n
Daniel, J. A. … 62
Darwin, Charles … 55
Derain, André … 100
Donner, Otto … 135, 140, 157, 271n
Edelfelt, Albert … 93, 188–189, 191
Edelfelt, Carl Albert … 63
Ehrström, Carl Robert … 61, 254n
Ekvall, J. U. … 34
Engel, Carl Ludvig … 39–40, 249n
Estlander, Carl Gustaf … 66, 72, 87–93, 96,
98, 131–132, 140, 198, 202, 209, 261–262n
Etholén, Arvid Adolf … 24, 35–38, 40–41,
45, 57, 59, 78, 145, 150–152, 155, 219, 221,
248n, 250n
Etholén, K. … 141
Forsman, Georg Zacharias … 109, 111, 114,
266n
Franks, Augustus Wollaston … 83–84, 253n,
260n

Frosterus, Johan Gustaf … 256n
Furuhjelm, Hampus … 60, 248n
Furuhjelm, Hjalmar … 60, 248n, 254n
Färling, Fredrik Ignatius … 76, 82, 109, 115,
257n
Gallén, Axel, ks. Akseli Gallen-Kallela
Gallen-Kallela, Akseli … 21, 163, 188–197,
203, 224, 283–284n
Gallen-Kallela, Jorma … 284n
Gallen-Kallela, Kirsti … 190, 195–196
Gauguin, Paul … 100, 189, 191
Gesellius, Herman … 146, 148
Glad, Akseli … 281n
Gobineau, Arthur de … 112
Granberg, J. E. … 62
Granholm, Florentin … 262n
Granö, J. G. … 168
Grenqvist, Anders … 40,
Gripenberg, Sebastian … 128, 130–132, 140,
143, 273n
Hagelstam, Wenzel … 199–200, 285n
Hagenbeck, Carl … 185
Halonen, Pekka … 188–191, 196–197
Hazelius, Artur … 80, 215
Heikel, Axel Olei … 135, 137, 147, 149–150,
153–160, 194, 213–216, 219, 221, 223–224,
274–275n
Hiekka, Kustaa … 191
Hiroshige … 199
Hokusai … 189, 199, 206
Holmberg, Henrik Johan … 45–46, 51–53,
56, 59, 64, 68, 70, 75, 248n, 250–251n
Hult, Ragnar … 217n
Huotari, Viktor … 157, 224
Huttunen, Paavo … 272n
Ignatius, Karl Emil Ferdinand … 74–76,
82–83, 115, 120–122, 257–258n
Julin, Erik … 59–60, 254n
Jurvelin, K. E. … 102, 265n
Järvinen, Oskari … 158

henkilöhakemisto 323

Karamzin, Aurora … 89, 197
Karsten, Rafael … 223, 290n
Katariina II … 46
Krogius, Lars … 254n
Kunisada … 283n
Kustaa II Aadolf … 32
Lagerborg, Robert … 90, 93
Lagus, Wilhelm … 42, 44
Landtman, Gunnar … 24, 165, 220, 223–
224, 290n
Leclercq, Julien … 199–200, 285n
Lenngren, Carl … 80, 120, 258n
Lenngren, Karl … 49, 251n
Lieblein, Jens … 83–84
Liljeblad, Emil … 281n
Lindgren, Armas … 146, 148, 274n
Lindholm, O. W. … 48, 251n
Linné, Carl von … 33
Linsén, Johan Gabriel … 39, 41–43
Lund, Saima … 201
Malin, Johannes … 206, 287n
Malisto, Hannes ks. Johannes Malin
Malmström, Alexander … 102, 265n
Mannerheim, Carl Gustaf Emil … 24, 156–
157, 224, 230, 276n, 291n
Meinander, K. K. … 151, 225–226
Mennander, Carl Fredrik … 247n
Montelius, Oscar … 110
Mustakallio, Jooseppi … 151, 170, 275n
Nenye, Eemi … 281n
Nervander, Emil … 120, 268n
Nicolay, Ludwig Heinrich von … 46
Nielsen, Anna … 111
Nikolai II … 170
Nordenskiöld, Adolf Erik … 93, 168, 188, 272n
Nordenskiöld, Erland … 168–169, 173, 278n
Nordenskiöld, Gustaf … 140, 272n
Nordström, Ernst … 140–141, 157–158
Närvänen, Hilja … 21
Olin, V. V. … 165–166
Palmén, Ernst Gustaf … 125–126, 128, 132,
135–138, 140, 271n
Palmén, Johan Axel … 136, 271n
Pettinen, August … 178–182, 281n

324 henkilöhakemisto

Picasso, Pablo … 100, 191
Pietari Suuri … 33
Piirainen, Antti … 102, 265n
Pinart, Alphonse … 83–84
Pitt Rivers, August Henry Lane-Fox … 55
Poirot, Jean … 201
Porthan, Henrik Gabriel … 35
Ramsay, Anders … 140
Rautanen, Martti … 21, 134–138, 141–142,
150–151, 158–159, 165, 171, 222, 239,
271–272n
Rein, Gabriel … 43, 50, 58, 249n
Reinholm, Henrik August … 50, 52, 68, 251n
Reinius, Israel … 245n
Rinne, Juhani … 226
Rómer, Flóris … 83
Rosberg, Johan Evert … 166, 168–169, 278n
Saari, Heikki … 281n
Saarinen, Eliel … 146, 148
Sadenius, Yrjö … 274n
Sahlberg, Ferdinand … 248n
Schinz, Hans … 134
Schurtz, Heinrich … 215–216, 219
Schvindt, Theodor … 128, 151, 157, 165, 222,
276n
Segalen, Victor … 11, 245n
Semper, Gottfried … 88
Sibelius, Jean … 190
Sihvonen, Erland … 171–175, 177–179, 184,
186, 281–282n
Sirelius, Uuno Taavi … 13, 151–153, 158, 215–
223, 226–227, 230–232, 275n, 288–289n
Sittkoff, N. … 141
Spåre, Walfried … 21, 88–96, 98–99, 198,
209, 261–262n, 264n
Strengell, Gustaf … 202–205, 208–209
Sun Yat-sen … 163
Tallgren, Aarne Michaël … 154, 213, 227–
228, 231, 233–234, 288n
Tallgren, Anna Maria … 213, 218–220
Tavaststjerna, Alarik … 231, 288n
Tengström, Johan Magnus af … 247n
Thomsen, Christian Jürgensen … 46, 53,
111, 113

Tolonen, K. L. … 265n
Topelius, Zachris … 65–71, 73–79, 81–82,
90, 109, 114
Toulouse-Lautrec, Henri de … 203
Townsend, Charles Harrison … 202
Tuominen, Juho … 281n
Utamaro … 199
Voznesenski, Ilja … 37
Wagner, R. … 205–206
Wasastjerna, Nils … 209
Weigel, Adolf … 201
Westermarck, Edvard … 156, 165, 202, 276n
Wetterhoff-Asp, Sigurd … 200, 285n
Wikström, Emil … 190

Worm, Ole … 33
Worsaae, Jens Jacob Asmussen … 53, 128,
270n
Yrjö-Koskinen, Georg Zacharias ks. Georg
Zacharias Forsman
Zilliacus, Konni … 200

henkilöhakemisto 325

